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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

шістдесят дев’ятої  сесії міської ради сьомого скликання 

Від 27 березня  2019 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 14:50 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–        21 депутат міської ради (список додається); 

– представники політичних партій, підприємств, ЗМІ (список додається). 

Відсутні на сесії: 5 депутатів міської ради (І.Я.Дашевич, В.В.Котів, І.М.Мазур, 

Л.І.Петровська, А.І.Федорняк). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 69 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

Р.О.Джура - міський голова, яка запропонувала доповнити персональний склад 

лічильної комісії: 

1. М.В.Шкарпович – депутат міської ради; 

2. М.Г.Тимошик – депутат міської ради. 

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 69 сесію. 

     «за»            -  16 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 69 сесію депутатів міської ради 

М.В.Шкарповича, М.Г.Тимошик. 

 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний шістдесят дев’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

           Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку денного шістдесят 

дев’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про виконання бюджету міста за 2018 рік.(Проект №1527) 
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2. Про внесення  змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проект №1528) 

3. Про внесення змін в рішення міської ради від 24.06.2016 №05/14-16                                   

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території м. Бурштин та села 

Вигівка». (Проект №1542) 

Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу 

4. Про виконання програми про фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2016-2020 роки за 2018 рік. (Проект №1526) 

Доповідач: І.М.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби 

виконавчого апарату міської ради 

5. Про затвердження міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2019 – 2023 роки.(Проект №1540) 

Доповідач: О.А.Сегида – завідувач господарством 

6. Про затвердження Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Бурштинської міської ради. (Проект №1537) 

Доповідач: І.М.Кунів – керівник центру надання адміністративних послуг 

7. Про внесення змін в рішення міської ради від 23.02.2018 № 08/46-18 «Про 

затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та с. Вигівка на 

2018-2020 роки». (Проект №1509) 

8. Про виконання «Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки» за 2018 рік. (Проект №1507) 

Доповідач: О.В.Іваськевич – головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

9. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2019 рік. (Проект №1538) 

10. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштина та                    

с. Вигівка на 2019 рік.(Проект №1532)  

   Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки та  промисловості 

11. Про прийняття об’єктів у власність громади м. Бурштин та с. Вигівка та зарахування в 

якості пайового внеску замовника будівництва ПП Футерка В.М.. (Проект №1508) 

12. Про безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» контейнерів сміттєвих та 

тракторних відвалів. (Проект №1521) 

Доповідач: В.Р.Гулик – перший заступник міського голови 

13. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів (крісла Візитор) на 

баланс КО «Бурштинська центральна міська лікарня». (Проект №1530) 
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14. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів  (Принтера Canon 

LBP) на баланс відділу культури,туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської 

ради.(Проект №1531) 

Доповідач: Л.Г.Мовчан – спеціаліст І категорії бухгалтерського відділу 

15. Про фінансово-господарську діяльність КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл. за 

2018 рік.(Проект №1535) 

Доповідач: О.М.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

16. Про отримання (збір та облік) благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 

юридичних та фізичних осіб на користь закладів та підприємств охорони здоров’я 

комунальної власності Бурштинської  міської ради.(Проект №1536) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

17. Про Звіт діяльності Агенції місцевого економічного розвитку м. Бурштина за 2016-

2018 роки. (Проект №1539) 

Доповідач: О.В.Шаган – представник Агенції місцевого економічного 

розвитку м. Бурштина 

18. Про безоплатний прийом у власність територіальної громади м. Бурштина та                         

с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в 

рамках реалізації проектів конкурсів «Місто своїми руками»,«Громада своїми руками» 

та Програми соціального партнерства за період 2015 – 2018 роки. (Проект №1541) 

Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального  

господарства  та   обліку комунального майна 

Земельні питання та екології 

19. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2019 

рік».(Проект №1524) 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                                 

(гр. Шемелько Л.Й.). (Проект №1510) 

21. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки                      

(П/П Токарчук Л.Р.). (Проект №1511) 
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22. Про надання попереднього погодження громадянину Борисову Володимиру 

Миколайовичу на продаж земельної ділянки для  будівництва торгового магазину в м. 

Бурштин по вул. Р.Шухевича, 16 А.(Проект №1512) 

23. Про продовження (поновлення) термінів договорів  оренди земельних ділянок ТзОВ 

«НАДІЯ». (Проект №1513) 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну власність                    

(гр.Кайдан Б.І.). (Проект №1514) 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність (гр.гр.Якимів В.В.,  

Пригода М.М.,  Клюба М.Ф.). (Проект №1515) 

26. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуального гаражу з передачею у власність (гр. Мельник В.М.). 

(Проект №1516) 

27. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність  ( гр. Куштан 

С.Л.).(Проект №1517) 

28. Про затвердження проектів землеустрою щод овідведення земельних  ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність                            

(гр.гр. Головчак М.Г., Яцик Р.М. ). (Проект №1518) 

29. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Шевченко С.О.). (Проект №1519) 

30. Про затвердження проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради 

(гр. Петровський Р.В., Кобель І.Ю.). (Проект №1520) 

31. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у власність      

(гр.Обушко М.Є.). (Проект №1522) 
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32. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки                  

ПВКП «Радіо». (Проект №1523) 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність                         

(гр. Юрчишин Р.С., Левицький Б.М., Шеремета І.В.). (Проект №1529) 

34. Про  зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за орендовану земельну ділянку 

для розширення торгового магазину з прибудовою від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки( гр. Дулик О.Б.). (Проект №1475) 

Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу 

35. Звернення до суду про вилучення земельної ділянки. (Проект №1452) 

Доповідач: І.О.Дулик  – депутат міської ради 

36. Про надання попереднього погодження Громадській організації «Братство 

демократичної української молоді» на продаж земельної ділянки для будівництва 

ринку по реалізації промислових та продовольчих товарів в м. Бурштин по 

вул.Міцкевича, 49 А. (Проект №1330) 

Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу 

37. Відповіді на депутатські запити. 

38. Депутатські запити. 

39. Різне. 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного 69 сесії за основу. 

   «за»             -   18 

«проти»      -   0 

      «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного 69 сесії прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик - депутат міської ради, розглянути проект № 1452 «Звернення до суду про 

вилучення земельної ділянки» пунктом 20. 

Голосували про внесення змін до порядку денного 69 сесії 

за пропозицією І.О.Дулика. 

   «за»             -  13 

                                                          «проти»      -  0 

«утрим.»     -  7 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

                       Голосували про порядок денний 69 сесії в цілому. 

  «за»            -  20 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

     Затвердити порядок денний шістдесят дев’ятої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про виконання бюджету міста за 2018 рік. (Проект №1527) 

2. Про внесення  змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проект №1528) 

3. Про внесення змін в рішення міської ради від 24.06.2016 №05/14-16                                   

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Бурштин та села 

Вигівка». (Проект №1542) 

Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу 

4. Про виконання програми про фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2016-2020 роки за 2018 рік. (Проект №1526) 

Доповідач: І.М.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби 

виконавчого апарату міської ради 

5. Про затвердження міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2019 – 2023 роки. (Проект №1540) 

Доповідач: О.А.Сегида – завідувач господарством 

6. Про затвердження Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Бурштинської міської ради. (Проект №1537) 

Доповідач: І.М.Кунів – керівник центру надання адміністративних послуг 

7. Про внесення змін в рішення міської ради від 23.02.2018 № 08/46-18 «Про 

затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та с. Вигівка на 

2018-2020 роки». (Проект №1509) 

8. Про виконання «Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки» за 2018 рік. (Проект №1507) 

Доповідач: О.В.Іваськевич – головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 
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9. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2019 рік. (Проект №1538) 

10. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштина та                    

с. Вигівка на 2019 рік. (Проект №1532)  

   Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки та  промисловості 

11. Про прийняття об’єктів у власність громади м. Бурштин та с. Вигівка та зарахування в 

якості пайового внеску замовника будівництва ПП Футерка В.М.. (Проект №1508) 

12. Про безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» контейнерів сміттєвих та 

тракторних відвалів. (Проект №1521) 

Доповідач: В.Р.Гулик – перший заступник міського голови 

13. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів (крісла Візитор) на 

баланс КО «Бурштинська центральна міська лікарня». (Проект №1530) 

14. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів  (Принтера Canon 

LBP) на баланс відділу культури,туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської 

ради. (Проект №1531) 

Доповідач: І.М.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби 

виконавчого апарату міської ради 

15. Про фінансово-господарську діяльність КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл. за 

2018 рік. (Проект №1535) 

Доповідач: О.М.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

16. Про отримання (збір та облік) благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 

юридичних та фізичних осіб на користь закладів та підприємств охорони здоров’я 

комунальної власності Бурштинської  міської ради. (Проект №1536) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

17. Про Звіт діяльності Агенції місцевого економічного розвитку м. Бурштина за 2016-

2018 роки. (Проект №1539) 

Доповідач: О.В.Шаган – представник Агенції місцевого економічного 

розвитку м. Бурштина 

18. Про безоплатний прийом у власність територіальної громади м. Бурштина та                         

с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей придбаних в 

рамках реалізації проектів конкурсів «Місто своїми руками», «Громада своїми 
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руками» та Програми соціального партнерства за період 2015 – 2018 роки. (Проект 

№1541) 

Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального  

господарства  та   обліку комунального майна 

Земельні питання та екології 

19. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2019 рік». 

(Проект №1524) 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                                 

(гр. Шемелько Л.Й.). (Проект №1510) 

21. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки                      

(П/П Токарчук Л.Р.). (Проект №1511) 

22. Про надання попереднього погодження громадянину Борисову Володимиру 

Миколайовичу на продаж земельної ділянки для  будівництва торгового магазину в         

м. Бурштин по вул. Р.Шухевича, 16 А. (Проект №1512) 

23. Про продовження (поновлення) термінів договорів  оренди земельних ділянок ТзОВ 

«НАДІЯ». (Проект №1513) 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність                    

(гр.Кайдан Б.І.). (Проект №1514) 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність (гр. Якимів В.В.,  

Пригода М.М.,  Клюба М.Ф.). (Проект №1515) 

26. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуального гаражу з передачею у власність (гр. Мельник В.М.). 

(Проект №1516) 

27. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність  ( гр. Куштан 

С.Л.). (Проект №1517) 
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28. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність                            

(гр.Головчак М.Г., Яцик Р.М. ). (Проект №1518) 

29. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Шевченко С.О.). (Проект №1519) 

30. Про затвердження проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради 

(гр. Петровський Р.В., Кобель І.Ю.). (Проект №1520) 

31. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  для будівництва індивідуального гаража з передачею у власність  (гр. Обушко 

М.Є.).(Проект №1522) 

32. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки                  

ПВКП «Радіо». (Проект №1523) 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність                         

(гр. Юрчишин Р.С., Левицький Б.М., Шеремета І.В.). (Проект №1529) 

34. Про зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за орендовану земельну ділянку 

для розширення торгового магазину з прибудовою від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки( гр. Дулик О.Б.). (Проект №1475) 

Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу 

35. Звернення до суду про вилучення земельної ділянки. (Проект №1452) 

Доповідач: І.О.Дулик  – депутат міської ради 

36. Про надання попереднього погодження Громадській організації «Братство 

демократичної української молоді» на продаж земельної ділянки для будівництва 

ринку по реалізації промислових та продовольчих товарів в м. Бурштин по 

вул.Міцкевича, 49 А. (Проект №1330) 

Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу 

37. Відповіді на депутатські запити. 

38. Депутатські запити. 

39. Різне. 
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СЛУХАЛИ: 

1. Про виконання бюджету міста за 2018 рік.(Проект №1527) 

ДОПОВІДАВ:  

         О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила з проектом рішення 

та рекомендацією до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол  від 12.03.2019 № 5) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 01/69-19 в цілому. 

   «за»          -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 01/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення  змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проект №1528) 

ДОПОВІДАВ:  

         О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила з проектом рішення 

та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол  від 12.03.2019 № 5): 

1. Врахувати в доходах спеціального фонду бюджету міста: 

1.1. Субвецію з Бовшівського сільського бюджету на здійснення природоохоронних заходів 

в сумі 8 200 000,00 грн. та спрямувати міській раді для створення  фонду охорони 

навколишнього середовища за КПКВКМБ 0118340  «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» +8 200 000,00 грн. 

1.2. Субвенцію з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів в сумі 

1300000,00 грн. та спрямувати: 

1.2.1. Міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів» в сумі 726000,00 грн., в тому числі: 

- Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Є.Коновальця в м.Бурштин 

Івано-Франківської області -298000,00 грн.; 

- Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Квіткова в м. Бурштин Івано-

Франківської області 298000 грн.; 

- Будівництво (нове) систем роздільної каналізації, мереж і споруд на них по вул. 

Енергетиків в м.Бурштин Івано-Франківської області -130000,00 грн. 
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За КПКВКМБ 0118330  в сумі 300000,00 грн., а саме: 

- Проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на території Бурштинської 

міської ради -190000,00 грн.; 

- Розробка та затвердження проекту організації місцевої екологічної автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи постійного моніторингу і спостереження за 

забрудненням атмосферного повітря в м.Бурштин -110000,00 грн. 

1.2.2. Відділу культури за КПКВКМБ 1018340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» в сумі 274000,00 грн. на Нове будівництво роздільної каналізаційної 

мережі на території дитячої музичної школи в м.Бурштин Івано-Франківської області. 

1.3. Іншу субвенцію з обласного бюджету(бюджет розвитку) в сумі 474000,00 грн. та 

спрямувати міській раді: 

1.3.1. за КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» 

в сумі 113000,00 грн., а саме: 

- Капітальний ремонт покрівлі приміщення по вул. Січових Стрільців, 6 в м. Бурштин -

50000,00 грн.; 

- Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул.Будівельників,2а в 

м.Бурштині -50000,00 грн.; 

- Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул.Калуська,7 в 

м.Бурштині -13000,00 грн. 

1.3.2.за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі                     

361000,00 грн., а саме: 

- Виготовлення та встановлення скульптурної композиції «Меморіалу Героям» -                       

311000,00 грн. 

- Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Коновальця, 5 в м.Бурштині -                      

50000,00 грн. 

1.4. Іншу субвенцію з обласного бюджету в сумі 55000,00 грн. та спрямувати відділу освіти 

та науки , а саме: 

1.4.1. За КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 15000,00 грн. для зміцнення 

матеріально-технічної бази (придбання шафи для дитячого одягу) Бурштинського ДНЗ №2 

«Берізка» Бурштинської міської ради. 

1.4.2. За КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями» - 40000,00 грн. для капітального ремонту 

(заміна вхідних дверей) Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. 
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2. Зменшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової 

державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 

але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 

чи 11 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка 

досягла 80-річного віку - 805000,00 грн. 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний фонд 

сума, грн. 

813048 
   Надання при народженні дитини одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка» 
-750000,00 

813081 
Надання державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 
-55000,00 

 

3. Відповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

3.1. По міській раді за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» по «Програмі про фонд  міської ради на виконання депутатських повноважень 

на 2018-2020 роки» збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 

31860,00 грн. 

3.2. За КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (Програма 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 

2020 року) збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі                      

18000,00 грн. 

3.3. Зменшити призначення по фінансовому відділу по КПКВКМБ 7519770 «Інші субвенції 

з місцевого бюджету», а саме «субвенція для забезпечення фінансування надання освітніх 

послуг дітям(учням) у м. Бурштин» -40000,00 грн. та, відповідно, збільшити Бурштинській 

центральній міській лікарні за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» +40000,00 грн. 

Запропонувала доповнити проект рішення: 

3.4. Зменшити призначення по відділу освіти та науки: 

- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» -467585,00 грн. 

- КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти»(оплата праці обслуговуючого 

персоналу) -334373,00 грн. 
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Збільшити призначення по КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога» +801958,00 грн. 

3. Відповідно до змін до Програми соціально-економічного розвитку  

м.Бурштин та с.Вигівка на 2019 рік внести зміни до бюджету : 

Зменшити призначення за КПКВКМБ 0116030 «Благоустрій міст,сіл» -40000,00 грн. 

 Збільшити призначення за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів МБ»+40000,00 грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі                       

40000,00 грн. 

5.  Виділити кошти для надання одноразової матеріальної допомоги: 

-  жительці  м. Бурштин  Білоголовській Л.П.  в сумі 3000,00 ( три тисячі) грн. на лікування; 

- жителю м.Бурштин Мицику О.І. на лікування  в сумі 10000,00 (десять тисяч) грн. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про матеріальні допомоги; про переговори з владою 

Галицького району щодо оплати за лікування мешканців району в КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня».  

  Голосували про прийняття проекту рішення № 02/69 -19 за основу. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 02/69-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 02/69 -19. 

  «за»             -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1.Врахувати в доходах спеціального фонду бюджету міста: 

1.1.Субвецію з Бовшівського сільського бюджету на здійснення природоохоронних заходів 

в сумі 8 200 000,00 грн. та спрямувати міській раді для створення фонду охорони 

навколишнього середовища за КПКВКМБ 0118340  «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» +8 200 000,00 грн. 
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1.2. Субвенцію з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів в сумі 

1300000,00 грн. та спрямувати: 

1.2.1.Міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів» в сумі 726000,00 грн., в тому числі: 

- Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Є.Коновальця в м.Бурштин 

Івано-Франківської області -298000,00 грн.; 

- Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Квіткова в м. Бурштин Івано-

Франківської області 298000 грн.; 

- Будівництво (нове) систем роздільної каналізації, мереж і споруд на них по вул. 

Енергетиків в м.Бурштин Івано-Франківської області -130000,00 грн. 

За КПКВКМБ 0118330  в сумі 300000,00 грн., а саме: 

- Проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на території Бурштинської 

міської ради -190000,00 грн.; 

- Розробка та затвердження проекту організації місцевої екологічної автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи постійного моніторингу і спостереження за 

забрудненням атмосферного повітря в м.Бурштин -110000,00 грн. 

1.2.2. Відділу культури за КПКВКМБ 1018340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» в сумі 274000,00 грн. на нове будівництво роздільної каналізаційної 

мережі на території дитячої музичної школи в м.Бурштин Івано-Франківської області. 

1.3. Іншу субвенцію з обласного бюджету (бюджет розвитку) в сумі 474000,00 грн. та 

спрямувати міській раді: 

1.3.1. за КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» 

в сумі 113000,00 грн., а саме: 

- Капітальний ремонт покрівлі приміщення по вул.Січових Стрільців,6 в м. Бурштин -

50000,00 грн.; 

- Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул.Будівельників, 2а в 

м.Бурштині -50000,00 грн.; 

- Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул.Калуська, 7 в 

м.Бурштині -13000,00 грн. 

1.3.2.за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі                     

361000,00 грн., а саме: 

- Виготовлення та встановлення скульптурної композиції «Меморіалу Героям» -                       

311000,00 грн. 
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- Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Коновальця, 5 в м.Бурштині -                     

50000,00 грн. 

1.4. Іншу субвенцію з обласного бюджету в сумі 55000,00 грн. та спрямувати відділу освіти 

та науки , а саме: 

1.4.1.За КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 15000,00 грн.  для зміцнення 

матеріально-технічної бази (придбання шафи для дитячого одягу) Бурштинського ДНЗ №2 

«Берізка» Бурштинської міської ради. 

1.4.2. За КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями» - 40000,00 грн. для капітального ремонту 

(заміна вхідних дверей) Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 

2. Зменшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової 

державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 

але не набула права на пенсійну виплату ,допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 

чи 11 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі ,яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка 

досягла 80-річного віку - 805000,00 грн. 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний фонд 

сума, грн. 

813048 
   Надання при народженні дитини одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка» 
-750000,00 

813081 
Надання державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 
-55000,00 

 

3. Відповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

3.1. По міській раді за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» по «Програмі про фонд  міської ради на виконання депутатських повноважень 

на 2018-2020 роки» збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 

31860,00 грн. 

3.2. За КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (Програма 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 
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2020 року) збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі                     

18000,00 грн. 

3.3. Зменшити призначення по фінансовому відділу по КПКВКМБ 7519770 «Інші субвенції 

з місцевого бюджету», а саме «субвенція для забезпечення фінансування надання освітніх 

послуг дітям (учням) у м. Бурштин» -40000,00 грн. та, відповідно, збільшити Бурштинській 

центральній міській лікарні за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» +40000,00 грн. 

3.4. Зменшити призначення по відділу освіти та науки: 

- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» -467585,00 грн. 

- КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти» (оплата праці обслуговуючого 

персоналу) - 334373,00 грн. 

Збільшити призначення по КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога» +801958грн. 

4. Відповідно до змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштин та 

с.Вигівка на 2019 рік внести зміни до бюджету : 

Зменшити призначення за КПКВКМБ 0116030 «Благоустрій міст,сіл» -40000,00 грн. 

Збільшити призначення за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів МБ» +40000,00 грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі                   

40000,00 грн. 

5. Виділити кошти для надання одноразової матеріальної допомоги: 

-  жительці  м. Бурштин  Білоголовській Л.П.  в сумі 3000,00 ( три тисячі) грн. на лікування ; 

- жителю м.Бурштин Мицику О.І. на лікування  в сумі 10000,00 (десять тисяч) грн. 

Голосували про прийняття рішення № 02/69-19 в цілому. 

   «за»          -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 02/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

3.Про внесення змін в рішення міської ради від 24.06.2016 №05/14-16                                   

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Бурштин та села Вигівка». 

(Проект №1542) 
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ДОПОВІДАВ:  

         О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила з проектом рішення 

та рекомендацією до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол  від 12.03.2019 № 5)      

Голосували про прийняття рішення № 03/69-19 в цілому. 

   «за»          -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 03/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про виконання програми про фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2016-2020 роки за 2018 рік. (Проект №1526) 

ДОПОВІДАВ:  

 І.М.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби виконавчого апарату 

міської ради, яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення 

комісій з питань бюджету та економічного розвитку (протокол  від 12.03.2019 № 5) про 

підтримку проекту рішення;  з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від 18.03.2019 № 4) про підтримку проекту рішення; з питань 

гуманітарної політики (потокол від 20.03.2019 № 4) про підтримку проекту рішення.       

Голосували про прийняття рішення № 04/69-19 в цілому. 

   «за»          -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 04/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2019 – 2023 роки. (Проект №1540) 

ДОПОВІДАВ:  

 О.А.Сегида – завідувач господарством, який ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку 
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(протокол  від 12.03.2019 № 5) про підтримку проекту рішення, з питань гуманітарної 

політики (потокол від 20.03.2019 № 4) про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення без фінансування, в 

межах бюджетних призначень. 

  Голосували про прийняття проекту рішення № 05/69 -19 за основу. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 05/69-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 05/69 -19 запропоновані 

головою комісії з питань бюджету та економічного розвитку. 

  «за»             -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Фінансування програми проводити  в межах бюджетних призначень. 

Голосували про прийняття рішення № 05/69-19 в цілому. 

  «за»           -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 05/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Бурштинської міської ради. (Проект №1537) 

ДОПОВІДАВ:  

І.М.Кунів – керівник центру надання адміністративних послуг, яка ознайомила з 

проектом рішення та рекомендацією до проекту рішення комісії з питань гуманітарної 

політики (протокол від 20.03.2019 № 4) про підтримку проекту рішення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про надання інформації щодо виготовлення 

паспортів. 

І.М.Кунів – керівник центру надання адміністративних послуг, яка надала 

інформацію про те, що паспорти будуть виготовлятися через два місяці. 

Л.І.Горват – голова комісії з питань законності та етики, про підтримку проекту 

рішення  (протокол від 25.03.2019 № 40). 

Голосували про прийняття рішення № 06/69-19 в цілому. 

  «за»           -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 06/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про внесення змін в рішення міської ради від 23.02.2018 № 08/46-18 «Про 

затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та с. Вигівка на 

2018-2020 роки». (Проект №1509) 

ДОПОВІДАВ:  

О.В.Іваськевич – головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту, який ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення 

комісій з питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 12.03.2019 № 5) про 

підтримку проекту рішення, з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства  (протокол від 18.03.2019 № 4) про підтримку проекту рішення.  

Запропонував: 

1. Доповнити назву проекту рішення « Програму забезпечення пожежної безпеки                

м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2020 роки, затверджену рішенням». 

2. Доповнити пункт 1 проекту рішення «Програму забезпечення пожежної безпеки м. 

Бурштин та с. Вигівка на 2018-2020 роки, затверджену рішенням міської». 

  Голосували про прийняття проекту рішення № 07/69 -19 за основу. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: проект рішення № 07/69-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 07/69 -19. 

  «за»             -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1.Доповнити назву проекту рішення « Програму забезпечення пожежної безпеки                

м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2020 роки, затверджену рішенням». 

2. Доповнити пункт 1 проекту рішення «Програму забезпечення пожежної безпеки                   

м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2020 роки, затверджену рішенням міської». 

Голосували про прийняття рішення № 07/69-19 в цілому. 

  «за»           -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 07/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про виконання «Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки» за 2018 рік. (Проект №1507) 

ДОПОВІДАВ:  

О.В. Іваськевич – головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту, який ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення 

комісій з питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 12.03.2019 № 5) про 

підтримку проекту рішення, з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства  (протокол від 18.03.2019 № 4) про підтримку проекту рішення.  

Голосували про прийняття рішення № 08/69-19 в цілому. 

   «за»           -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

                                      (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 08/69 -19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

9. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2019 рік. (Проект №1538) 

ДОПОВІДАВ:  

  М.С.Назар – начальник відділу економіки та  промисловості, яка ознайомила з 

проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 12.03.2019 № 5) про підтримку проекту рішення з 

доповненням запропонованим юридичним відділом (службова від 27.02.2019 №7 

додається); з питань гуманітарної політики (протокол від 20.03.2019 № 4) про підтримку 

проекту рішення; з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства  (протокол від 18.03.2019 № 4) про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.І.Горват – голова комісії з питань законності та етики, про підтримку проекту 

рішення з доповненням, запропонованим юридичним відділом та запропонував терміни 

виконаня квітень – травень (протокол від 25.03.2019 № 40).  

      Голосували про прийняття проекту рішення № 09/69 -19 за основу. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 09/69-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 09/69 -19. 

 «за»             -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1.Доповнити пунктом 2: 

2. Про встановлення 

заборони продажу пива 

(крім безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, 

вин столових суб’єктами 

Спрямований на 

удосконалення 

правових механізмів 

регулювання 

роздрібного продажу 

пива (крім 

Квітень -

травень 

Юридичний 

відділ 
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господарювання  

незалежно від форм 

власності (крім закладів 

ресторанного 

господарства) в період з 

22.00 до 10.00 години  в 

межах території 

Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської 

області 

 

безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних  

напоїв, вин столових, 

зниження рівня 

злочинності на 

території 

Бурштинської міської 

ради Івано – 

Франківської області, 

профілактики та 

запобігання 

шкідливого впливу 

алкоголю на стан 

здоров’я мешканців, 

запобігання 

вчиненню на фоні 

зловживання 

алкоголю насильства 

в сім’ї  

 

2. Термін підготовки проекту пункту 1 «квітень – травень». 

Голосували про прийняття рішення № 09/69-19 в цілому. 

   «за»           -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 09/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштина та                    

с. Вигівка на 2019 рік.(Проект №1532)  

 

 



23 

 

ДОПОВІДАВ:  

  М.С.Назар – начальник відділу економіки та  промисловості, яка ознайомила з 

проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства  (протокол від 18.03.2019 № 4) про 

підтримку проекту рішення; з питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 

12.03.2019 № 5) про підтримку проекту рішення з доповненням: 

 Субвенція з обласного бюджету: 

- Капітальний ремонт покрівлі приміщення по вул. Січових Стрільців,6 в м.Бурштині-

50000грн.; 

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул. Будівельників,2а в 

м.Бурштині-50000грн.; 

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул. Калуська,7 в 

м.Бурштині-13000грн. 

-Виготовлення та встановлення скульптурної композиції «Меморіалу Героям» -311000грн. 

- Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул.Коновальця,5 в м.Бурштині -50000грн. 

- Зміцнення матеріально-технічної бази (придбання шафи для дитячого одягу) 

Бурштинського ДНЗ (ясла-садок) № 2 "Берізка" Бурштинської міської ради -15000грн. 

-Капітальний ремонт (заміна вхідних дверей) Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 -40000грн. 

Запропонувала доповнити проект рішення: 

Розділ1. Благоустрій міст, сіл:  

- зменшити асигнування пункт «Капітальний ремонт дорожнього покриття в районі 

провулку вулиць Петлюри-Грушевського у м.Бурштин» - 1920,0 грн. 

- п. «Співфінансування проектів Стратегії соціального партнерства ДТЕК з м.Бурштин» -                 

-40 000,0 грн.   

направити на пункт «Розробка робочих проектів, експертиза» - 41 920,0 грн. 

1.  «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. С.Бандери автомобільної дороги                 

Т-09-10 Бурштин-Калуш до заїзду до будинку Будівельників,12  у м.Бурштин Івано-

Франківської області». 

 2. «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул.Міцкевича автомобільної дороги                    

H О9 Львів-Мукачево до заїзду до будинку Енергетиків,11  у м.Бурштин Івано-

Франківської області».  

ВИСТУПИЛИ: 

Р.Л.Рик – депутат міської ради, про наявність проектів на дорогу по вул.Енергетиків.  

М.Г.Тимошик – депутат міської ради, про можливість корегування проекту. 
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Р.О.Джура – міський голова, про необхідність виготовлення нових проектів. 

      Голосували про прийняття проекту рішення № 10/69 -19 за основу. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 10/69-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення №10/69 -19. 

 «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Субвенція з обласного бюджету: 

- Капітальний ремонт покрівлі приміщення по вул. Січових Стрільців,6 в м.Бурштині-

50000грн.; 

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул. Будівельників,2а в 

м.Бурштині -50000грн.; 

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул. Калуська,7 в 

м.Бурштині -13000грн. 

-Виготовлення та встановлення скульптурної композиції «Меморіалу Героям» -311000грн. 

- Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул.Коновальця,5 в м.Бурштині -50000грн. 

- Зміцнення матеріально-технічної бази (придбання шафи для дитячого одягу) 

Бурштинського ДНЗ (ясла-садок) № 2 "Берізка" Бурштинської міської ради -15000грн. 

-Капітальний ремонт (заміна вхідних дверей) Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 -40000грн. 

Розділ 1. Благоустрій міст, сіл:  

- зменшити асигнування пункт «Капітальний ремонт дорожнього покриття в районі 

провулку вулиць Петлюри-Грушевського у м.Бурштин» - 1920,0 грн. 

- п. «Співфінансування проектів Стратегії соц. партнерства ДТЕК з м.Бурштин»  -40 000,0 

грн.   

направити на пункт «Розробка робочих проектів, експертиза» - 41 920,0 грн. 

1.  «Капітальний ремонт дорожнього покриття від автомобільної дороги  Т-09-10 Бурштин-

Калуш від вул.С.Бандери до заїзду до будинку Будівельників,12  у м.Бурштин Івано-

Франківської області». 
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 2. «Капітальний ремонт дорожнього покриття від автомобільної дороги  H О9 Львів-

Мукачево від вул.Міцкевича до заїзду до будинку Енергетиків,11  у м.Бурштин Івано-

Франківської області».  

Голосували про прийняття рішення № 10/69-19 в цілому. 

   «за»           -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 10/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про прийняття об’єктів у власність громади м. Бурштин та с. Вигівка та зарахування в 

якості пайового внеску замовника будівництва ПП Футерка В.М.. (Проект №1508) 

ДОПОВІДАВ:  

  В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, який ознайомив з проектом рішення 

та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства  (протокол від 18.03.2019 № 4) про підтримку 

проекту рішення; з питань бюджету та економічного розвитку  (протокол від 12.03.2019                  

№ 5) про підтримку проекту рішення 

Голосували про прийняття рішення № 11/69-19 в цілому. 

   «за»           -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 11/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» контейнерів сміттєвих та 

тракторних відвалів. (Проект №1521) 

 ДОПОВІДАВ:  

  В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, який ознайомив з проектом рішення 

та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства  (протокол від 18.03.2019 № 4) про підтримку 
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проекту рішення; з питань бюджету та економічного розвитку  (протокол від 12.03.2019                  

№ 5) про підтримку проекту рішення 

Голосували про прийняття рішення № 12/69-19 в цілому. 

   «за»           -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 12/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів (крісла Візитор) на 

баланс КО «Бурштинська центральна міська лікарня». (Проект №1530) 

ДОПОВІДАВ:  

І.М.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби виконавчого апарату 

міської ради, яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення 

комісій з питань бюджету та економічного розвитку (протокол  від 12.03.2019 № 5) про 

підтримку проекту рішення.       

Голосували про прийняття рішення № 13/69-19 в цілому. 

   «за»           -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 13/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів  (Принтера Canon 

LBP) на баланс відділу культури,туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської 

ради.(Проект №1531) 

ДОПОВІДАВ:  

 І.М.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби виконавчого апарату 

міської ради, яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення 

комісій з питань бюджету та економічного розвитку (протокол  від 12.03.2019 № 5) про 

підтримку проекту рішення.       

Голосували про прийняття рішення № 14/69-19 в цілому. 
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   «за»           -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 14/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про фінансово-господарську діяльність КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл. за 

2018 рік.(Проект №1535) 

ДОПОВІДАВ:  

 О.М.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги», яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до 

проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 

12.03.2019 № 5) про підтримку проекту рішення,  з питань гуманітарної політики (протокол 

від 20.03.2019 № 4) про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про позитивну діяльність головного лікаря та закладу. 

О.М.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги», про кількість декларантів. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про надання інформації щодо зарплат лікарів та 

медсестер. 

 О.М.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги», про зарплату медсестри 11 тис.грн та зарплату лікаря – від   

16 тис.грн. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про надання інформації щодо можливих 

максимальних зарплат. 

О.М.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги», про встановлення зарплати в рамках трудового договору та 

можливе збільшення при умові зміни колективного договору. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про надання інформації щодо діяльності 

закладу з 1 квітня 2019 року. 
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О.М.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги», про надання невідкладної допомоги безкоштовно із 

подальшим заключенням декларації. 

        Голосували про прийняття рішення № 15/69-19 в цілому. 

   «за»           -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 15/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

16. Про отримання (збір та облік) благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 

юридичних та фізичних осіб на користь закладів та підприємств охорони здоров’я 

комунальної власності Бурштинської  міської ради.(Проект №1536) 

ДОПОВІДАВ:  

Н.Ю.Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила з проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 12.03.2019 № 5) про підтримку проекту рішення, з питань гуманітарної 

політики (протокол від 20.03.2019 № 4) про підтримку проекту рішення; з питань законості 

та етики (протокол від 25.03.2019 № 40) про підтримку проекту рішення з доповненням: 

Додаток 1 до проекту  рішення міської ради (таблиця про надходження і 

використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб). 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, щодо надання інформації про кошти на 

закупівлю терміналів. 

Н.Ю.Кицела – заступник міського голови, про готовність «Ощадбанку» встановити  

термінали за власний рахунок безкоштовно. 

Р.О.Джура – міський голова, про проведення переговорів з керівництвом 

«Ощадбанку» щодо встановлення банкомату та терміналу в приміщенні будинку культури.  

      Голосували про прийняття проекту рішення № 16/69 -19 за основу. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: проект рішення №16/69-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 16/69 -19. 

 «за»             -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Доповнити додатком № 1 (таблиця про надходження і використання благодійних 

пожертв від фізичних та юридичних осіб). 

Голосували про прийняття рішення № 16/69-19 в цілому. 

   «за»           -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 16/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

17. Про Звіт діяльності Агенції місцевого економічного розвитку м. Бурштин за 2016-2018 

роки. (Проект №1539) 

ДОПОВІДАВ:  

  О.В.Шаган – представник Агенції місцевого економічного розвитку м. Бурштина, 

яка ознайомила із діяльностю Агенції місцевого економічного розвитку м. Бурштина за 

2016-2018 роки (звіт додається), з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення 

комісій з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства  

(протокол від 18.03.2019 № 4) про підтримку проекту рішення; з питань бюджету та 

економічного розвитку  (протокол від 12.03.2019 № 5) про підтримку проекту рішення 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, щодо функціонування АМЕР та надання  

інформації щодо залучених коштів крім коштів ДТЕК. 

О.В.Шаган – представник АМЕР,  про залучення 180 тис.грн.; про необхідність 

проведення аналізу проектів розвитку міста. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про надання інформації щодо заробітної плати 

працівників АМЕР. 

Т.М.Сенчина  – депутат міської ради, про роботу депутатської комісії. 
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Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про неефективність роботи АМЕР м.Бурштин по 

залученню коштів; про роботу АМЕР м.Бурштин та АМЕР Прикарпаття; про роботу 

О.В.Шаган в АМЕР м.Бурштин та її входження в число засновників АМЕР Прикарпаття.  

І.О.Дулик – депутат міської ради, про фінансування АМЕР м.Бурштин. 

О.В.Шаган – представник АМЕР,  про перекривання зарплати за рахунок коштів 

АМЕР Прикарпаття. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про роботу Комітету; про відсутність 

системності в роботі; про низький рівень залучення в роботу Комітету представників міста; 

про співпрацю компанії ДТЕК з керівництвом міста. 

Р.О.Джура – міський голова, про вивчення досвіду роботи АМЕР Асоціацією міст 

України в Івано – Франківській області; про заходи у місті, проведені за кошти ДТЕК; про 

заплановані заходи; про допомогу АМЕР місту; про кошти обласного бюджету на роботи у 

місті без погодження з громадою міста. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про відсутність коштів у 2016 - 2018 на 

розвиток медицини; про відсутність договору між Бурштинською міською радою та АМЕР 

Прикарпаття. 

Р.О.Джура – міський голова, про необхідність вкладати кошти у  медицину; про 

діяльність Центру громадської активності. 

О.В.Шаган – представник АМЕР,  про відсутність необхідності укладання договору; 

про необхідність змін у правилах співпраці з містом. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про необхідність чітких правил співпраці. 

Т.М.Сенчина  – депутат міської ради, про можливість направлення всього 

депутатського фонду на рахунок АМЕР для співфінансування проектів; про необхідність 

спрямування коштів на розвиток медицини; про відсутність документів про співпрацю. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про необхідність залучення коштів у місто. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про обмеженість депутатів у розподілі 

стратегічних напрямків. 

Р.О.Джура – міський голова, про необхідність співпраці з АМЕР та ДТЕК. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про досвід співпраці з АМЕР. 

О.В.Шаган – представник АМЕР,  про співпрацю з депутатським корпусом. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про необхідність громадської вбиральні. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про роботу АМЕР по залученню грантових 

коштів. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про роботу по Стратегії у попередні роки. 
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І.В.Прокопів – депутат міської ради, про надання переваги очолити Комітет  

представником міської ради. 

Голосували про прийняття рішення № 17/69-19 в цілому. 

   «за»           -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 17/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

18. Про безоплатний прийом у власність територіальної громади м. Бурштина та                         

с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей придбаних в 

рамках реалізації проектів конкурсів «Місто своїми руками»,«Громада своїми руками» 

та Програми соціального партнерства за період 2015 – 2018 роки. (Проект №1541) 

ДОПОВІДАВ:  

І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального  господарства  та   обліку 

комунального майна, яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту 

рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку (протокол  від 12.03.2019 № 5) 

про підтримку проекту рішення;  з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол  від 18.03.2019 № 4) про підтримку проекту рішення. 

Запропонувала доповнити проект рішення пунктом: 

Прийняти у власність територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка матеріальні 

цінності придбані Агенцією місцевого економічного розвитку м. Бурштина та Громадською 

організацією «Агенція місцевого економічного розвитку Прикарпаття» в рамках реалізації 

проектів конкурсів «Місто своїми руками», «Громада своїми руками» та Програми 

соціального партнерства за період 2015-2018 років згідно з переліком в акті приймання-

передачі основних засобів № 7 (Додається). Балансоутримувачем визначити комунальне 

підприємство «Житловик». 

Голосували про прийняття проекту рішення №18/69 -19 за основу. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 18/69-19 прийняти за основу. 
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Голосували про зміни до проекту рішення № 18/69 -19. 

 «за»             -  16 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Пункт 4. Прийняти у власність територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка 

матеріальні цінності придбані Агенцією місцевого економічного розвитку м. Бурштина та 

Громадською організацією «Агенція місцевого економічного розвитку Прикарпаття» в 

рамках реалізації проектів конкурсів «Місто своїми руками», «Громада своїми руками» та 

Програми соціального партнерства за період 2015-2018 років згідно з переліком в акті 

приймання-передачі основних засобів № 7 (Додається). Балансоутримувачем визначити 

комунальне підприємство «Житловик». 

Голосували про прийняття рішення № 18/69-19 в цілому. 

   «за»           -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 18/69 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

19. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2019 

рік».(Проект №1524) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення спільного 

засідання комісій земельної та з питань екології, з питань бюджету та економічного 

розвитку,   з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства 

(протокол від  18.03.2019 № 10) (копія додається). 

Запропонував внести зміни: 

2. Заходи з озеленення:  

 - сектор почесних поховань по вул. С.Бандери 

(капітальні роботи) 

150,0 
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5. Аварійна заміна технологічного обладнання, як 

такого що використало свої технічні можливості на 

комунальних каналізаційних системах 

 

 

 - насос на КНС №2 960,0 

9. Придбання установок, обладнання та машин для 

збору, транспортування, перероблення, 

знешкодження та складування побутових та 

промислових відходів  

 

 

 - бензокоси,   бензопили 50,0 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про 200 тис.грн. на центральну площу міста.  

О.В.Шаган – представник АМЕР,  про проект по реконструкції центральної площі 

міста на 2 млн.грн. та його реалізацію. 

Р.О.Джура – міський голова, про необхідність виділення коштів на реконструкцію 

центральної площі міста; про переговори із сільським головою с. Дем’янів щодо 

співфінансування проектів по вул. Шухевича та вул. Польова. 

Голосували про прийняття проекту рішення №19/69 -19 за основу. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 18/69-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 19/69 -19. 

 «за»             -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни (додаються). 

Голосували про прийняття рішення № 19/69-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 19/69-19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                                 

(гр. Шемелько Л.Й.). (Проект №1510) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.03.2019 № 4)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 20/69-19 в цілому. 

 «за»           -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 20/69-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

21. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки                      

(П/П Токарчук Л.Р.). (Проект №1511) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.03.2019 № 4)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 21/69-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 21/69-19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

22. Про надання попереднього погодження громадянину Борисову Володимиру 

Миколайовичу на продаж земельної ділянки для  будівництва торгового магазину в                    

м. Бурштин по вул. Р.Шухевича, 16 А.(Проект №1512) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.03.2019 № 4)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 22/69-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 22/69-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

23. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок ТзОВ 

«НАДІЯ». (Проект №1513) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.03.2019 № 4)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 23/69-19 в цілому. 

 «за»          -  17 

 «проти»    -  1 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 23/69-19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва індивідуального гаражу з передачею у приватну власність                    

(гр.Кайдан Б.І.). (Проект №1514) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М. Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.03.2019 № 4)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 24/69-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 24/69-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність (гр.гр.Якимів В.В.,  

Пригода М.М.,  Клюба М.Ф.). (Проект №1515) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.03.2019 № 4)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 25/69-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 25/69-19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

26. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуального гаражу з передачею у власність (гр. Мельник В.М.). 

(Проект №1516) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.03.2019 № 4)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 26/69-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 26/69-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

27. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                                                

( гр. Куштан С.Л.).(Проект №1517) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.03.2019 № 4)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 27/69-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 27/69-19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

28. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею  у приватну власність                            

(гр.гр. Головчак М.Г., Яцик Р.М. ). (Проект №1518) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.03.2019 № 4)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 28/69-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 28/69-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

29. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Шевченко С.О.). (Проект №1519) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.03.2019 № 4)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 29/69-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 29/69-19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

30. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради 

(гр.гр.Петровський Р.В., Кобель І.Ю.).(Проект №1520) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.03.2019 № 4)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 30/69-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 30/69-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

31. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у власність      

(гр.Обушко М.Є.).(Проект №1522) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.03.2019 № 4)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 31/69-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 31/69-19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

32. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки                  

ПВКП «Радіо».(Проект №1523) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.03.2019 № 4)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 32/69-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 32/69-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність                         

(гр. Юрчишин Р.С., Левицький Б.М., Шеремета І.В.).(Проект №1529) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.03.2019 № 4)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 33/69-19 в цілому. 

 «за»          -  17 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 33/69-19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

34. Про  зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за орендовану земельну ділянку 

для розширення торгового магазину з прибудовою від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки (гр. Дулик О.Б.). (Проект №1475) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами та рішенням міської ради від 2015 року, проектом рішення, 

рекомендацією до проекту рішення комісії земельної та з питань екології  (протокол від  

12.03.2019 № 4)  про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 1475 в цілому. 

 «за»          -   6 

 «проти»    -  6 

 «утрим.»   -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про необхідність прийняття рішення по суті, 

запропонував депутатам переглянути Положення щодо зменшення коефіцієнту ставки 

орендної плати за орендовану земельну ділянку .  

І.О.Дулик – депутат міської ради, про підготовку питання та необхідність 

однакового ставлення до всіх підприємців.  

 

СЛУХАЛИ: 

35. Звернення до суду про вилучення земельної ділянки.(Проект №1452) 

 

ДОПОВІДАВ:  

І.О.Дулик  – депутат міської ради, який ознайомив з  поданими матеріалами, 

проектом рішення. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 1452 в цілому. 

 «за»           -  10 

 «проти»    -  7 

 «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

 

СЛУХАЛИ: 

36. Про надання попереднього погодження Громадській організації «Братство 

демократичної української молоді» на продаж земельної ділянки для будівництва 

ринку по реалізації промислових та продовольчих товарів в м. Бурштин по 

вул.Міцкевича, 49 А.(Проект №1330)  

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією не підтримувати проект рішення; 

запропонував виставити земельну ділянку під гаражем; решту земельної ділянки перевести 

в землі запасу міської ради та виставити на аукціон. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 1330 в цілому. 

 «за»          -  8 

 «проти»    -  8 

 «утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

СЛУХАЛИ: 

37. Відповіді на депутатські запити. ( Не було). 

СЛУХАЛИ: 

38. Депутатські запити. ( Не було).  

СЛУХАЛИ: 

39. Різне. ( Не було). 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


