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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сімдесят п’ятої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  25 червня  2019 року        м. Бурштин 

Початок: 10:10 

Закінчення: 11:00 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–      19 депутатів міської ради (список додається); 

– представники підприємств, установ, організацій та засобів масової 

інформації (список додається). 

Відсутні на сесії: 7 депутатів міської ради (І.Я.Дашевич, І.З.Карвацький, В.В.Котів, 

І.М.Мазур, Л.І.Петровська, М.Г.Тимошик,  А.І.Федорняк). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 75 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.О.Джура, міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. К.М.Соронович – депутат міської ради 

2. Р.С.Іванюк – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 75 сесію. 

     «за»            -  14 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 75 сесію депутатів міської ради 

К.М.Соронович, Р.С.Іванюк. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний сімдесят п’ятої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Р.О.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проектом порядку денного сімдесят 

п’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку  м. Бурштина та  с. Вигівка на 

2019 рік. (Проект №1639) 

 Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу 

економіки та  промисловості  

2. Про внесення змін у додаток до «Програми 

функціонування Центру надання адміністративних послуг 

м.Бурштина на 2019-2020 роки»  (Проект №1638)  

    Доповідач: І.М.Кунів – керівник центру 

надання адміністративних послуг 

3. Депутатські запити. 

4. Різне. 

 Голосували про прийняття проекту порядку денного 75 сесії за основу. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект порядку денного 75 сесії  прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Б.Б.Рибчук, 

секретар  

міської ради  

Про включення в порядок денний пунктом 3 проекту                   

№ 1663 «Про втрату чинності рішень міської ради від 

22.07.2016 р. № 09/15-16 «Про  встановлення тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій» та від 27.01.2017 №12/22-17«Про внесення 

змін до рішення міської ради від 22.07.2016 р. № 09/15-16 

«Про встановлення тарифів на послуги з утримання  

будинків і споруд та прибудинкових територій»».  

 Р.О.Джура, 

міський 

голова 

Про рішення виконавчого комітету від 24.06.2019                   

№ 131 «Про встановлення ціни послуги з управління 

багатоквартирними будинками в м. Бурштин». 

 Голосували про зміни до проекту порядку денного 75 сесії . 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного проект №1663 «Про втрату чинності 

рішень міської ради від 22.07.2016 № 09/15-16 «Про  встановлення тарифів 

на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» та 

від 27.01.2017 №12/22-17 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

22.07.2016 р. № 09/15-16 «Про встановлення тарифів на послуги з 

утримання  будинків і споруд та прибудинкових територій»».  

 Голосували про порядок денний 75 сесії в цілому. 

  «за»              -  18 

      «проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сімдесят п’ятої сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку  

м. Бурштина та  с. Вигівка на 2019 рік. (Проект №1639) 

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

промисловості  

2. Про внесення змін у додаток до «Програми функціонування Центру 

надання адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки»  

(Проект №1638)  

   Доповідач: І.М.Кунів – керівник центру надання 

адміністративних послуг 

3. Про втрату чинності рішень міської ради від 22.07.2016  № 09/15-16 

«Про  встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій» та від 27.01.2017 №12/22-17 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2016 р.                  

№ 09/15-16 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання  

будинків і споруд та прибудинкових територій»». 

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

комунального  господарства  та   обліку комунального майна 

4. Депутатські запити. 

5. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до Програми соціально-економічного 

розвитку  м. Бурштина та  с. Вигівка на 2019 рік. (Проект 

№1639) 
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ДОПОВІДАВ: 

 

М.С.Назар, 

начальник 

відділу 

економіки та 

промисловості 

 Ознайомила з проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення комісій: 

 з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 14.06.2019 

№ 8) про підтримку проекту рішення; 

земельної та з питань екології 

(протокол від 11.06.2019 № 7) про підтримку проекту 

рішення; 

 з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 13.06.2019 № 16) : 

- косіння трави по місту  90000,00 грн. 

- аварійний ремонт тепломережі по вул.Сагайдачного 

40000,00 грн. 

- Улаштування входів в під’їзди по вул.Січових 

Стрільців 17,21  5000,0грн. 

- аварійний ремонт покрівлі по вул.Міцькевича,6  

15000,00грн. 

- Заміна дверей у шкільній майстерні Бурштинської 

ЗОШ І-ІІІ ст..№2(аварійні роботи) 6000,0грн. 

- Аварійна заміна труб холодного водопостачання  в 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 5000,00грн. 

- Влаштування пандусів - 202400,00 

грн.(Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. №1- 43215,00 грн.,  

в Бурштинській ЗОШ І-ІІІст.№2 - 69057,00грн., в 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІст.№3 - 52491,00грн., в 

Бурштинській гімназії - 37637,00 грн.) 

- аварійні роботи по ремонту системи опалення в 

ДНЗ №2 -150000,00 грн. 

Запропонувала: 

 «Поточний ремонт мереж вуличного освітлення» з 

фінансуванням 177426,0 грн. викласти у редакції 

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення». 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.О.Дулик, 

депутат міської 

ради  

Взяв участь в обговоренні. 

 Р.О.Джура, 

міський голова 

Взяла участь в обговоренні. 
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 І.О.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 В.Л.Рик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 01/75 -19 за основу. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення № 01/75-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 01/75 -19. 

  «за»             -  16 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  Доповнити  пункт 1.1.: 

 «Поточний ремонт мереж вуличного освітлення» з фінансуванням 

177426,0 грн. викласти у редакції «Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення». 

- косіння трави по місту- 90000,0 грн. 

- аварійний ремонт тепломережі по вул.Сагайдачного– 40000,0грн. 

- улаштуваннявходів в під’їзди по вул.СічовихСтрільців 17,21 -  5000,0 

грн. 

- аварійний ремонт покрівлі по вул.Міцькевича,6  -15000,0 грн. 

Доповнити  пункт 1.2.: 

- Заміна дверей у шкільній майстерні Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

(аварійні роботи) - 6000,0 грн. 

- Аварійна заміна труб холодного водопостачання  в Бурштинській 

ЗОШ І-ІІІ ст.№3 – 5 000,0 грн. 

- Влаштування пандусів - 202 400,0 грн. (в т.ч. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ 

ст. №1- 43 215,0 грн., Бурштинська ЗОШ І-ІІІст.№2 - 69 057,0 грн., 

Бурштинська ЗОШ І-ІІІст.№3-52 491,0 грн., Бурштинська гімназія -                

37 637,0 грн.) 

- аварійніроботи по ремонту системиопалення в ДНЗ №2 -150000,0 

грн. 

 Голосували про прийняття рішення № 01/75-19 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/75 -19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін у додаток до «Програми функціонування 

Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина на 2019 -

2020 роки»  (Проект №1638) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.М.Кунів, 

керівник центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

 

 Ознайомила з проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення комісій: 

 з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства(протокол від 14.06.2019 

№ 8) про підтримку проекту рішення; 

земельної та з питань екології 

(протокол від 11.06.2019 № 7) про підтримку 

проекту рішення; 

 з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 13.06.2019 № 16) про підтримку 

проекту рішення. 

Запропонувала внести зміни: 

п. 14.1 – Реконструкція нежитлового 

приміщення аптеки під Центр надання 

адміністративних послуг по вул. Січових Стрільців, 

буд. 15 доповнити сумою  97 426 грн; 

- п. 19 –  Підвищення енергоефективності 

шляхом утеплення зовнішніх стін громадської 

будівлі по вул. Січових Стрільців, буд 15, 1 поверх 

(капітальний ремонт)   (299 800 грн); 

- п. 20 – Повірка приладів обліку, проведення 

їх заміни, опломбування лічильника    (6 тис. грн); 

- п. 22 – Улаштування мережі Інтернет та 

телефонної мережі з супутнім обладнанням                       

(50 тис.грн.). 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 02/75 -19 за основу. 

  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення № 02/75-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 02/75 -19. 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Внести зміни: 

п. 14.1 – Реконструкція нежитлового приміщення аптеки під 

Центр надання адміністративних послуг по вул. Січових Стрільців, буд. 

15 доповнити сумою  97 426 грн; 

- п. 19 –  Підвищення енергоефективності шляхом утеплення 

зовнішніх стін громадської будівлі по вул.Січових Стрільців, буд 15, 1 

поверх (капітальний ремонт)   (299 800 грн); 

- п. 20 – Повірка приладів обліку, проведення їх заміни, 

опломбування лічильника    (6 тис. грн); 

- п. 22 – Улаштування мережі Інтернет та телефонної мережі з 

супутнім обладнанням  (50 тис.грн.). 

 Голосували про прийняття рішення № 02/75-19 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/75 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про втрату чинності рішень міської ради від 22.07.2016  № 

09/15-16 «Про  встановлення тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій» та від 27.01.2017 

№12/22-17 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

22.07.2016 р.   № 09/15-16 «Про встановлення тарифів на послуги 

з утримання  будинків і споруд та прибудинкових територій»». 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.І.Бандура – 

завідувач 

сектору 

житлово - 

комунального  

господарства  

та обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з  проектом рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.О.Дулик, 

депутат міської 

ради  

Про мотиви голосування. 

 Л.Р.Івасюк, 

В.Є.Василик, 

депутати 

міської ради  

Взяли участь в обговоренні. 

 В.Р.Гулик, 

перший 

заступник 

міського  

голови 

Взяв участь в обговоренні. 
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 В.Л.Рик, 

І.О.Дулик, 

Л.І.Горват, 

депутати 

міської ради  

Взяли участь в обговоренні. 

 Р.О.Джура, 

міський голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 І.І.Бандура – 

завідувач 

сектору 

житлово - 

комунального  

господарства  

та обліку 

комунального 

майна 

Про відносини між мешканцями багатоквартирних 

будинків та керуючою компанією. 

 Голосували про прийняття рішення № 03/75-19 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/75 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 4. Депутатські запити. 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.О.Дулика,  

депутат міської 

ради 

Ознайомив з  депутатським запитом щодо надання 

інформації про повторну реєстрацію права власності 

на туалет в парку по вулиці Міцкевича. 

 Голосували про прийняття рішення № 04/75-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/75 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 5. Різне. (Не було). 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


