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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сімдесятої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  27 березня  2019 року м. Бурштин 

Початок: 15:05 

Закінчення: 16:30 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       17 депутатів міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 9 депутатів міської ради ( Р.Я.Бардашевський, І.Я.Дашевич, Р.В.Дидик, 

В.В.Котів, А.С.Крижалка, І.М.Мазур, Л.І.Петровська, А.І.Федорняк, М.В.Шкарпович). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 70 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

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

лічильної комісії: 

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

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 70 сесію. 

     «за»            -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 70 сесію депутата міської ради 

М.Г.Тимошик. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із рекомендацією комісії з 

питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства ( протокол від 

18.03.2019 № 4): 

Комісія рекомендує зняти даний проект рішення з обговорення, оскільки він 

дублює зміну №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-

вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво». 
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Та рекомендацією юридичного відділу (М.Я.Михайлишин): 

«Не погоджую, оскільки зняття проекту рішення з обговорення не забезпечить 

фінансування заходів, передбачених Програмою затвердженою рішенням міської ради від 

24.01.2019 № 05/66-19. Тому, для приведення у відповідність до зміни ДСТУ необхідно 

внести зміни в Програму». 

Т.Д.Попик – голова комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства, про зняття рекомендації комісії. 

 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний сімдесятої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

сімдесятої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення на виготовлення 

проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання загально -

будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка на 2019-2021, затвердженої рішенням  

міської ради від 24.01.2019  №05/66-19. (Проект №1546) 

Доповідач: І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво  

Бурштинської міської ради» 

2. Про затвердження акту обстеження фактичного стану лотків з відведення дощових 

вод по вул. Січових Стрільців м. Бурштин від 11.03.2019.(Проект №1547) 

Доповідач: І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво  

Бурштинської міської ради» 

3. Про встановлення  розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва 

об’єктів за рахунок коштів міського бюджету.(Проект №1548) 

Доповідач: І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво  

Бурштинської міської ради» 

4. Про внесення змін до Програми про фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2016-2020 роки,  затвердженої рішенням міської ради від 27.01.2017 

№ 05/22-17.(Проект №1553) 

Доповідач: І.Р.Харів – депутат міської ради 

5. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16. (Проект №1554) 
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Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки та  

промисловості 

6. Відповіді на депутатські запити. 

7. Депутатські запити. 

8. Різне. 

                           Голосували про порядок денний 70 сесії в цілому. 

  «за»             -  16 

      «проти»       -  0 

                                                          «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

     Затвердити порядок денний сімдесятої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення на виготовлення 

проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання загально -

будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка на 2019-2021, затвердженої рішенням  

міської ради від 24.01.2019  №05/66-19. (Проект №1546) 

Доповідач: І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво  

Бурштинської міської ради» 

2. Про затвердження акту обстеження фактичного стану лотків з відведення дощових 

вод по вул. Січових Стрільців м. Бурштин від 11.03.2019.(Проект №1547) 

Доповідач: І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво  

Бурштинської міської ради» 

3. Про встановлення  розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва 

об’єктів за рахунок коштів міського бюджету.(Проект №1548) 

Доповідач: І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво  

Бурштинської міської ради» 

4. Про внесення змін до Програми про фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2016-2020 роки,  затвердженої рішенням міської ради від 27.01.2017 

№ 05/22-17.(Проект №1553) 

Доповідач: І.Р.Харів – депутат міської ради 

5. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16. (Проект №1554) 
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Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки та  

промисловості 

6. Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 24.01.2019 № 36.01/66-19 «Про депутатський запит  

І.В.Прокопіва». 

7. Депутатські запити. 

8. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення на виготовлення 

проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання загально -

будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка на 2019-2021, затвердженої рішенням  

міської ради від 24.01.2019  №05/66-19. (Проект №1546) 

ДОПОВІДАВ:  

І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво  Бурштинської міської ради», який 

ознайомив з проектом  рішення, рекомендацією комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку (протокол від 18.03.2019 № 6) про підтримку проекту рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

М.Г.Тимошик – депутат міської ради, про проект рішення та запропонувала   

керуватися  ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних 

робіт та експертизи проектної документації на будівництво». 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про підтримку пропозиції депутата М.Г.Тимошик. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення без змін. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення без змін. 

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

Голосували про прийняття рішення № 01/70-19 в цілому. 

 «за»          -  15 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 01/70-19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження акту обстеження фактичного стану лотків з відведення дощових 

вод по вул. Січових Стрільців м. Бурштин від 11.03.2019.(Проект №1547) 

ДОПОВІДАВ:  

І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво  Бурштинської міської ради», який 

ознайомив із проектом рішення та з рекомендацією комісії з питань будівництва, 

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

підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 І.В.Прокопів – депутат міської ради, про проект рішення та  запропонував його 

доповнити пунктом «Провести списання даних лотків без демонтажу». 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 02/70 -19 за основу. 

                   «за»           -  18 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 02/70-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 02/70 -19, які запропонував І.В. Прокопів 

     «за»             -  16 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

 Пункт 2.« Провести списання даних лотків без демонтажу». 

Голосували про прийняття рішення № 02/70-19 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 02/70-19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

2. Про встановлення  розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва 

об’єктів за рахунок коштів міського бюджету.(Проект №1548) 

ДОПОВІДАВ:  

І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво  Бурштинської міської ради», який 

ознайомив з проектом  рішення, рекомендаціями комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 18.03.2019 № 6) про підтримку проекту рішення; з 

питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 

18.03.2019 № 4): 

п.1 викласти в такій редакції: 

1. Встановити розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при 

визначенні вартості будівництва ( нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту, технічного переоснащення, поточного ремонту) об’єктів, що 

споруджуються із залученням коштів міського бюджету, установ і організацій у 

розмірі 8600,00 грн для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 

3,8. 

п.2 викласти в такій редакції: 

2. При визначенні вартості (будівництва, капітального та поточного 

ремонтів) за рахунок цільових субвенцій бюджетів інших рад, врахувати в розмір 

кошторисної зарплати, які затвердженні рішенням сесій відповідних рад. 

п.3 викласти в такій редакції: 

3. Визнати таким, що втратило чинність  рішення міської ради від 31.07.2017 

№07/35-17 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати для 

звичайних умов будівництва об’єктів при складності робіт 3,8 за рахунок коштів 

міського бюджету». 

п.4 викласти в такій редакції: 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови В. Гулика і голову комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку В. Рика. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про підтримку рекомендацій комісії та 

запропонував: 

1. Доповнити назву проекту: «та цільових субвенційних бюджетів інших рад». 

2. Доповнити пункт 1: « з 01.04.2019». 
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      Голосували про прийняття проекту рішення № 03/70 -19 за основу. 

                   «за»           -  18 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 03/70-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 03/70 -19. 

     «за»             -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Доповнити назву рішення «та цільових субвенційних бюджетів інших рад». 

Пункт 1 викласти в такій редакції: 

1. Встановити з 01.04.2019 розмір кошторисної заробітної плати, який враховується 

при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту, технічного переоснащення, поточного ремонту) об’єктів, що 

споруджуються із залученням коштів міського бюджету, установ і організацій у розмірі 

8600,00 грн для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8. 

Пункт 2 викласти в такій редакції: 

2. При визначенні вартості (будівництва, капітального та поточного ремонтів) за 

рахунок цільових субвенцій бюджетів інших рад, врахувати в розмір кошторисної 

зарплати, які затвердженні рішенням відповідних рад. 

Пункт 3 викласти в такій редакції: 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 31.07.2017 

№07/35-17 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати для звичайних умов 

будівництва об’єктів при складності робіт 3,8 за рахунок коштів міського бюджету». 

Пункт 4 викласти в такій редакції: 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови В. Гулика і голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку                 

В. Рика.                                      

Голосували про прийняття рішення № 03/70-19 в цілому. 

 «за»          -  18 
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 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 03/70-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до Програми про фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2016-2020 роки,  затвердженої рішенням міської ради від 27.01.2017 

№ 05/22-17.(Проект №1553) 

ДОПОВІДАВ:  

І.Р.Харів – депутат міської ради, який ознайомив з проектом  рішення,   

рекомендаціями комісій з питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 

18.03.2019 № 6) про підтримку проекту рішення з доповненням: придбання медичного та 

іншого обладнання; з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

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

ВИСТУПИЛИ: 

 Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, ознайомив з пропозицією депутата міської ради 

М.В.Шкарповича щодо доповнення проекту рішення:  «Придбання необхідних матеріалів 

для облаштування зовнішнього та внутрішнього електричного освітлення 

багатоповерхових будинків та під’їздів».  

      Голосували про прийняття проекту рішення № 04/70 -19 за основу. 

                  «за»           -  18 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 04/70-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 04/70 -19.  

     «за»             -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Доповнити пункт 1 проекту рішення: 
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-    придбання медичного та іншого обладнання; 

-  придбання необхідних матеріалів для облаштування зовнішнього та внутрішнього 

електричного освітлення багатоповерхових будинків та під’їздів. 

Голосували про прийняття рішення № 04/70-19 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 04/70-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16. (Проект №1554) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом  рішення та вказала, що даний проект розроблений відповідно до рекомендацій 

комісії з питань бюджету та економічного розвитку (протокол спільного засідання комісій 

від 18.03.2019 № 10). 

     

ВИСТУПИЛИ: 

 І.З.Карвацький – депутат міської ради, про  зміни до проекту рішення : 

1.Придбання установок, обладнання, машин для збору, транспортування, 

перероблення промислових та побутових відходів (за рахунок виділених екологічних 

коштів передбачених у 2019 році): 

- бензокоси; 

- бензопили. 

2. Заходи з озеленення зони зелених насаджень сектору почесних поховань по                         

вул. С.Бандери (капітальні роботи). 

 

Голосували про прийняття проекту рішення № 05/70 -19 за основу. 

                  «за»           -  16 

                «проти»     -  0 
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                «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 05/70-19 прийняти за основу. 

           Голосували про зміни до проекту рішення № 05/70-19 «Придбання установок, 

обладнання, машин для збору, транспортування, перероблення промислових та побутових 

відходів (за рахунок виділених екологічних коштів передбачених у 2019 році): 

- бензокоси; 

- бензопили.» 

     «за»             -  11 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  4 

(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 зміни до проекту рішення № 05/70 -19 «Заходи з озеленення 

зони зелених насаджень сектору почесних поховань по вул. С.Бандери (капітальні 

роботи).  

     «за»             -  14 

      «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Доповнити проект рішення: 

«Заходи з озеленення зони зелених насаджень сектору почесних поховань по вул. 

С.Бандери (капітальні роботи)».  

Голосували про прийняття рішення № 05/70-19 в цілому. 

 «за»          -  15 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 05/70-19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

5. Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 24.01.2019 № 36.01/66-19 «Про депутатський запит  

І.В.Прокопіва». 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю (лист від 

04.03.2019  вхідний № 665/02- 27), яка надана директором ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО ВП 

Бурштинська ТЕС Д.А.Шмигалем (текст відповіді додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про недостатню відповідь на запит; про 

завищений тариф на теплову енергію; про невідповідальне ставлення керівництва ДТЕК 

Бурштинської ТЕС до депутатського корпусу. 

Р.І.Витриховський – менеджер по взаємодії з місцевими органами влади ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО ВП Бурштинська ТЕС, про надану відповідь; запропонував надати 

зауваження у письмовому вигляді. 

Р.О.Джура – міський голова, про необхідність проведення зустрічі представників 

Бурштинської ТЕС, депутатського корпусу та громадськості. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про тариф на гарячу воду та відсутність чіткої 

структури тарифу; про те, щоб залишити запит на контролі. 

 І.З.Карвацький – депутат міської ради, з пропозицією провести зустріч після 

закінчення опалювального сезону. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Депутатські запити. ( Не було) 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Різне.  

 ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про надання матеріалів по підготовці сесії тільки в 

електронному вигляді.  

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про необхідність розпочати роботу комісії по 

розгляду регуляторних актів.  

Р.О.Джура – міський голова, про наявність документів на земельну ділянку під 

сміттєзвалище; про суму в 325 тис. грн. екологічного податку, яку сплачує КП 

«Житловик» за сміттєзвалище;  про проблеми фінансування лікарні; про необхідність 
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реформування лікарні; про початок аудиту у закладах освіти, фінансовому відділі 

міської ради, лікарні; про перенесення навчального процесу у ЗОШ № 2 з понеділка 

01.04.2019; про фінансування КП «Житловик»; про семінар науковців на базі ЗОШ №2; 

про розподіл екологічних коштів; про використання екологічних коштів обласного 

бюджету на екологічний моніторинг через систему Прозорро.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


