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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сімдесят шостої  сесії міської ради сьомого скликання 

Від  25 червня  2019 року м. Бурштин 

Початок: 11:10  

Закінчення: 13:40 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       20 депутатів міської ради (список додається). 

– представники підприємств, громадськості міста (список додається). 

Відсутні на сесії: 6 депутатів міської ради (І.Я.Дашевич, І.З.Карвацький, В.В.Котів, 

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

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 76 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»            -  16 

   «проти»      -  2 

   «утрим.»     -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 76 сесію депутатів міської ради 

К.М.Соронович, Р.С.Іванюк. 

 

СЛУХАЛИ:            Про порядок денний сімдесят шостої сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.О.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проектом порядку денного сімдесят 

шостої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. 

(Проект №1620) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового 

відділу 

2. Про виділення коштів. (Проект №1617) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

3. Про внесення змін до Програми «Безпечне місто 



2 

 

2017- 2019 роки»» затвердженої  рішенням  міської 

ради від 29.06.2017 № 07/34-17.(Проект №1621) 

4. Про внесення змін до положень про постійні 

депутатські комісії. (Проект №1622) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

5. Про внесення змін до Регламенту роботи 

Бурштинської міської ради. (Проект №1636) 

6. Про внесення змін в Порядок врегулювання 

конфлікту інтересів, у разі його  виникнення в 

діяльності  міського голови, депутатів та членів 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради, 

затверджений  рішенням Бурштинської міської ради  

від 07.12.2015 №03/03-15.(Проект №1637) 

Доповідач: М.Я.Михайлишин – головний спеціаліст 

юридичного відділу 

7. Про затвердження в новій редакції Положення 

щодо здійснення допорогових закупівель.(Проект 

№1612)    

Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки 

та  промисловості    

8. Про внесення в перелік об’єктів комунальної 

власності, що підлягають наданню в оренду у 2019 

році. (Проект №1616) 

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

комунального  господарства  та   обліку 

комунального майна 

9. Про внесення змін до «Плану природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській 

раді  на 2019 рік».(Проект №1618) 

Доповідач: В.М.Копаниця  –  начальник земельно – 

екологічного відділу 

10. Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража, з 

передачею у власність (гр. Струк Б.А.).(Проект 

№1623) 

11. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража з передачею у приватну власність (гр. 

Марціновський М.М.).(Проект №1624) 

12. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуального гаража 

з передачею у власність (гр. Фурман Г.С.).(Проект 

№1625) 

13. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення 
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(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства  з передачею у власність                       

( гр. Білик Я.Я.).(Проект №1626) 

14. Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (гр. Британ А.І.).(Проект 

№1627) 

15. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів 

з передачею у власність                                              

(гр.гр. Крижалка С.С.,Стефанюк М.М.,Білик Л.В.). 

(Проект №1628) 

16. Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва індивідуального гаража, з 

передачею у власність (гр. Іваночко В.С.).(Проект 

№1629) 

17. Про відмову гр. Мацяк М.П.  в наданні дозволу 

на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  ведення 

особистого селянського господарства з передачею у 

власність із земель запасу міської ради. (Проект 

№1630) 

18. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. 

Нікіпорець О.М.).                         (Проект №1631) 

19. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо об’єднання 

земельних ділянок на умовах оренди для 

будівництва та обслуговування торгового  об’єкту в 

м. Бурштин по вул. С.Стрільців б/н                        

(П/П Костюченко А.В.). (Проект №1632) 

20. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуального гаража 

з передачею у власність                                               

(гр. Проць В.Б.).(Проект №1633) 

21. Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва індивідуального гаража з 

передачею у власність (гр. Дирда Т.Г.). (Проект 

№1634) 
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Доповідач: В.М.Копаниця  –  начальник земельно – 

екологічного відділу 

22. Відповіді на депутатські запити. 

23. Депутатські запити. 

24. Різне. 

 Голосували про прийняття проекту порядку денного 76 сесії за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект порядку денного 76 сесії  прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Т.М.Сенчина, 

депутат 

міської ради 

Про включення в порядок денний проектів                   

№ 1583 «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки на території Бурштинської міської ради на 2020 

рік» та №1584 «Про встановлення ставок та пільг зі 

сплати земельного податку на території Бурштинської 

міської ради на 2020 рік» пунктами 10,11 відповідно. 

 Б.Б.Рибчук, 

секретар  

міської ради  

Про процедуру включення до порядку денного 

питань.  

 Голосували про зміни до проекту порядку денного 

запропоновані депутатом Т.М.Сенчиною. 

  «за»             -  11 

«проти»      -  1 

«утрим.»     -  7 

(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: 

 

І.О.Дулик, 

Л.І.Горват, 

депутати 

міської ради  

Взяли участь у обговоренні.  

 І.О.Дулик, 

депутат 

міської ради 

Про включення в порядок денний пунктом 9 

проекту № 1583 «Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на території Бурштинської міської 

ради на 2020 рік» та пунктом 10 проекту №1584 «Про 
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встановлення ставок та пільг зі сплати земельного 

податку на території Бурштинської міської ради на 

2020 рік». 

 В.Є.Василик, 

Т.М.Сенчина, 

Л.Р.Івасюк 

депутати 

міської ради 

Взяли участь у обговоренні. 

 Голосували про зміни до проекту порядку денного 

запропоновані депутатом І.О.Дуликом. 

  «за»             -  13 

«проти»      -  1 

«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. 

 Т.М.Сенчина, 

депутати 

міської ради 

Про поповнення міського бюджету та процедуру 

голосування. 

 Голосували про надання слова представнику ГО «Братство 

демократичної української молоді» А.В.Степанову. 

  «за»             -  15 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Надати слово представнику ГО «Братство демократичної української 

молоді» А.В.Степанову. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

А.В.Степанов, 

представник 

ГО «Братство 

демократичної 

української 

молоді» 

Про залучення всіх зацікавлених осіб до 

обговорення цього питання.  

 

 

Р.О.Джура, 

міський 

голова 

Про громадські слухання; про діяльність ДТЕК. 

 Голосували про порядок денний 76 сесії в цілому. 

 «за»              -  16 

     «проти»       -  2 
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«утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сімдесят шостої сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проект №1620) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового     відділу 

2. Про виділення коштів. (Проект №1617) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

3. Про внесення змін до Програми «Безпечне місто 2017- 2019 

роки»» затвердженої  рішенням  міської ради від 29.06.2017 № 

07/34-17.(Проект №1621) 

4. Про внесення змін до положень про постійні депутатські комісії. 

(Проект №1622) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

5. Про внесення змін до Регламенту роботи Бурштинської міської 

ради. (Проект №1636) 

6. Про внесення змін в Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у 

разі його  виникнення в діяльності  міського голови, депутатів та 

членів виконавчого комітету Бурштинської міської ради, 

затверджений  рішенням Бурштинської міської ради  від 07.12.2015 

№03/03-15.(Проект №1637) 

Доповідач: М.Я.Михайлишин – головний спеціаліст юридичного 

відділу 

7. Про затвердження в новій редакції Положення щодо здійснення 

допорогових закупівель.(Проект №1612)    

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

промисловості    

8. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що 

підлягають наданню в оренду у 2019 році. (Проект №1616) 

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

господарства  та   обліку комунального майна 

9. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища 

по Бурштинській міській раді  на 2019 рік».(Проект №1618) 

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

відділу 

10. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва індивідуального 

гаража, з передачею у власність (гр. Струк Б.А.).(Проект №1623) 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража з передачею у приватну власність (гр. Марціновський 

М.М.).(Проект №1624) 

12. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального 

гаража з передачею у власність  (гр. Фурман Г.С.).(Проект №1625) 

13. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 
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землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у власність ( гр. Білик 

Я.Я.).(Проект №1626) 

14. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (гр. Британ А.І.).(Проект 

№1627) 

15. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних 

гаражів з передачею у власність                                              (гр.гр. 

Крижалка С.С.,Стефанюк М.М.,Білик Л.В.). (Проект №1628) 

16. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва індивідуального 

гаража, з передачею у власність (гр. Іваночко В.С.).(Проект 

№1629) 

17. Про відмову гр. Мацяк М.П.  в наданні дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  

ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність із земель запасу міської ради. (Проект №1630) 

18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність (гр. Нікіпорець О.М.). (Проект 

№1631) 

19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок на умовах 

оренди для будівництва та обслуговування торгового  об’єкту в м. 

Бурштин по вул. С.Стрільців б/н (П/П Костюченко А.В.). (Проект 

№1632) 

20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального 

гаража з передачею у власність (гр. Проць В.Б.).(Проект №1633) 

21. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва індивідуального 

гаража з передачею у власність (гр. Дирда Т.Г.). (Проект №1634) 

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

відділу 

22. Відповіді на депутатські запити. 

23. Депутатські запити. 

24. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення  змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проект 

№1620) 

ДОПОВІДАВ: О.І.Петровська, 

начальник 

Ознайомила з проектом рішення та 
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 фінансового 

відділу 

рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку 

(протоколи від 03.06.2019 № 15, 13.06.2019 № 16) 

(додаються). 

Запропонувала внести зміни, враховуючи зміни 

до Програми соціально-економічного розвитку                      

м. Бурштина та  с. Вигівка на 2019 рік: 

1.Збільшити передачу з загального фонду до бюджету 

розвитку за КПКВКМБ 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів»  в сумі 177426,00грн. 

2.Відповідно до звернень розпорядників коштів по 

міській раді зменшити передачу з загального фонду до 

бюджету розвитку по «Програмі функціонування 

Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина 

на 2019-2020 роки» за КПКВКМБ 0110180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління» в сумі 

50000,0грн. 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 01/76 -19 за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення № 01/76-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 01/76 -19. 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни (додаються). 

 Голосували про прийняття рішення № 01/76-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/76-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 2. Про виділення коштів. (Проект №1617) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Н.Ю.Кицела, 

заступник 

міського 

голови 

 

Ознайомила з  проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

бюджету та економічного розвитку (протокол від  

13.06.2019  № 16) про підтримку проекту рішення; з 

питань гуманітарної політики (протокол від 07.06.2019 

№8) про підтримку проекту рішення. 

Запропонувала доповнити проект рішення 

пунтом 3: 

«Виділити кошти для надання одноразової 

матеріальної допомоги жительці м. Бурштин  

Скальській  Світлані  Іванівні в сумі 5000,00   (п’ять 

тисяч) грн. на лікування доньки  Скальської  

Маріанни Василівни.» 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 02/76 -19 за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення № 02/76-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 02/76 -19. 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни: 

2.Виділити кошти для надання одноразової матеріальної допомоги 

жительці м. Бурштин Дронь Дарії Михайлівні в сумі 10000,00  (десять тисяч) 

грн. на лікування . 

3.Виділити кошти для надання одноразової матеріальної допомоги 

жительці  м. Бурштин  Скальській  Світлані  Іванівні в сумі 5000,00   (п’ять 
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тисяч) грн. на лікування доньки  Скальської  Маріанни Василівни. 

 Голосували про прийняття рішення № 02/76-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Програми «Безпечне місто 2017- 2019 

роки»» затвердженої  рішенням  міської ради від 29.06.2017 № 

07/34-17.(Проект №1621) 

ДОПОВІДАВ 

 

Б.Б.Рибчук, 

секретар 

міської 

ради 

 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендацією до 

проекту рішення комісії з питань       

бюджету та економічного розвитку (протокол від      

13.06.2019  № 16) про підтримку проекту рішення. 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 03/76 -19 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до положень про постійні депутатські комісії. 

(Проект №1622) 

 

ДОПОВІДАВ 

 

Б.Б.Рибчук, 

секретар 

міської ради 

 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендацією до 

проекту рішення комісії з питань   законності та етики 

 (протокол від 11.06.2019  № 43) про підтримку проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення по проекту № 1622 в цілому. 

  «за»            -  13 

«проти»     -  1 

«утрим.»   -  6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

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

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до Регламенту роботи Бурштинської міської 

ради. (Проект №1636) 

ДОПОВІДАВ 

 

М.Я.Михайлишин, 

головний спеціаліст 

юридичного відділу 

 

Ознайомила з проектом рішення та 

рекомендацією до проекту рішення комісії з 

питань   законності та етики  

(протокол від 11.06.2019  № 43) про підтримку 

проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Л.Р.Івасюк, 

депутат міської ради  

Взяла участь у обговоренні.  

 Б.Б.Рибчук, 

секретар 

міської ради 

 

Взяв участь у обговоренні. 

 І.О.Дулик,  

Т.М.Сенчина, 

депутати міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні. 

 Р.О.Джура, міський 

голова 

Взяла участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття проекту № 1636 за основу. 

  «за»            -  12 

«проти»     -  5 

«утрим.»   -  3 

(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: 6. Про внесення змін в Порядок врегулювання конфлікту інтересів, 

у разі його  виникнення в діяльності  міського голови, депутатів та 

членів виконавчого комітету Бурштинської міської ради, затверджений  

рішенням Бурштинської міської ради  від 07.12.2015 №03/03-15.(Проект 

№1637) 

ДОПОВІДАВ 

 

М.Я.Михайлишин, 

головний спеціаліст 

юридичного відділу 

 

Ознайомила з проектом рішення та 

рекомендацією до проекту рішення комісії з 

питань   законності та етики 
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 (протокол від 11.06.2019  № 43) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 04/76 -19 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  1 

«утрим.»   -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження в новій редакції Положення щодо здійснення 

допорогових закупівель.(Проект №1612)    

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 10.05.2019 

№ 7) про підтримку проекту рішення; 

законності та   етики (протокол від 11.06.2019          

№ 43) про підтримку проекту рішення; 

 з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 13.06.2019 № 16): 

1.Редакція пункту «стосовно яких відсутня 

конкуренція на відповідному ринку: монопольне 

становище суспільно важливих видів діяльності: 

комунальні послуги». 

2.Супровідні послуги за проектною документацією 

об'єкту будівництва (розширення, реконструкції, 

капітального ремонту, реставрації, технічного 

переоснащення), які включені до кошторисної 

вартості робіт цього об'єкту, зокрема експертиза 

проектної документації, авторський нагляд 

(розробник робочого проекту ПП «Архітек» по 

реконструкції нежитлового приміщення аптеки під 

ЦНАП). 
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3.Монтаж, пусконалагоджування охоронної системи 

сигналізації (система безпеки) (ДП Управління 

поліції охорони в Івано-Франківській області) і 

рекомендує прийняти його на черговій сесії.  

Необхідно вказати перелік робіт/послуг, матеріалів 

стосовно яких відсутня конкуренція на відповідному 

ринку, і ін., згідно п.1. 

Запропонувала внести зміни до пункту 3 

проекту рішення та доповнити його « рішення 

міської ради від 29 травня 2019 року №02/74-19». 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.О.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 05/76 -19 за основу. 

  «за»            -  14 

«проти»     -  2 

«утрим.»   -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення № 05/76-19 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

В.Р.Рик, 

М.Г.Тимошик 

депутати міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні. 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 05/76 -19. 

  «за»             -  14 

«проти»      -  2 

«утрим.»     -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни. 

        Внести зміни до пункту 3 проекту рішення та доповнити його 

«рішення міської ради від 29 травня 2019 року №02/74-19». 

Внести зміни до Положення щодо проведення допорогових закупівель: 

3.2.1. комунальні послуги: централізоване водопостачання і 

водовідведення, транспортування теплової енергії магістральними та 

місцевими (розподільчими) тепловими мережами, розподіл природного 
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газу; 

- супровідні послуги за проектною документацією об'єкту будівництва 

(розширення, реконструкції, капітального ремонту, реставрації, технічного 

переоснащення), які включені до кошторисної вартості робіт цього 

об'єкту, зокрема експертиза проектної документації, авторський нагляд 

(розробник робочого проекту ПП «Архітек» по реконструкції нежитлового 

приміщення аптеки під ЦНАП); 

3.2.11. доповнення відповідно до  рішення міської ради №02/74-19 від                 

9 травня 2019 року:  

- капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Міцкевича 

(автодорога H О9 Львів-Мукачево) до площі Героїв ОУН-УПА в 

м.Бурштин Івано-Франківської області; 

- співфінансування підрядних робіт (послуг) субвенційних коштів 

(програм, грантів) з цільовим призначенням та назвою об'єктів.  

- 3.2.12. монтаж, пусконалагоджування охоронної системи сигналізації 

(система безпеки); (ДП Управління поліції охорони в Івано-Франківській 

області); 

- улаштування мережі Інтернет та телефонної мережі з супутнім 

обладнанням для ЦНАП. 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 05/76 -19 в цілому. 

  «за»            -  14 

«проти»     -  1 

«утрим.»   -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що 

підлягають наданню в оренду у 2019 році. (Проект №1616) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.І.Бандура – 

завідувач 

сектору 

житлово - 

комунального  

господарства  

та обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з поданими документами, проектом 

рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісії з 

питань будівництва, архітектури та житлово –

 комунального  господарства (протокол від 14.06.2019 

№ 8) про підтримку проекту рішення. 
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 Голосували про прийняття рішення № 06/76-19 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді  на 2019 рік».(Проект 

№1618) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення спільного засідання комісій  

земельної та з питань екології, з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства, 

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 14-17.05.2019 № 12) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 07/76-19 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва індивідуального 

гаража, з передачею у власність (гр. Струк Б.А.).(Проект №1623) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.06.2019  № 7) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 08/76-19 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  0 
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«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража з передачею у приватну власність (гр. Марціновський 

М.М.).(Проект №1624) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.06.2019  № 7) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 09/76-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального 

гаража з передачею у власність   (гр. Фурман Г.С.).(Проект 

№1625) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.06.2019  № 7) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 10/76-19 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/76 -19  в цілому (рішення додається). 

И  

СЛУХАЛИ: 13. 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. Білик 

Я.Я.).(Проект №1626) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.06.2019  № 7) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 11/76-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (гр. Британ А.І.).(Проект 

№1627) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.06.2019  № 7) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 12/76-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
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землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних 

гаражів з передачею у власність (гр.гр. Крижалка С.С.,           

Стефанюк М.М., Білик Л.В.). (Проект №1628) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.06.2019  № 7) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 13/76-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва індивідуального 

гаража, з передачею у власність (гр. Іваночко В.С.).(Проект 

№1629) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.06.2019  № 7) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 14/76-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про відмову гр. Мацяк М.П.  в наданні дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  

ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність із земель запасу міської ради. (Проект №1630) 
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ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.06.2019  № 7) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 15/76-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. 

Нікіпорець О.М.). (Проект №1631) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.06.2019  № 7) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 16/76-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок на умовах 

оренди для будівництва та обслуговування торгового  об’єкту в 

м. Бурштин по вул. С.Стрільців б/н   (П/П Костюченко А.В.). 

(Проект №1632) 
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ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.06.2019  № 7) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 17/76-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального 

гаража з передачею у власність   (гр. Проць В.Б.).(Проект №1633) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.06.2019  № 7) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 18/76-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/76-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва індивідуального 

гаража з передачею у власність (гр. Дирда Т.Г.). (Проект №1634) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.06.2019  № 7) про підтримку 

проекту рішення. 
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 Голосували про прийняття рішення № 19/76-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/76 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 
22. Відповіді на депутатські запити. (Не було). 

23. Депутатські запити.  

ДОПОВІДАВ: 

 

І.В.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Ознайомив з  депутатським запитом щодо щодо 

ремонту містка через струмок Охаба по                               

вул. Проектна. 

 Голосували про прийняття рішення № 20/76-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/76 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 24. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

Б,Б.Рибчук,  

секретар 

міської ради 

Ознайомив із повідомленням депутата міської 

ради І.О.Дулика щодо виходу з фракції «Воля». 

Про систему електронного голосування. 

 Р.О.Джура, 

міський голова 

Про звернення ГО АТО щодо головного лікаря 

міської лікарні С.М.Сопільняка (копія додається). 

  Про результати моніторингу повітря (копія звіту 

додається) та доручила направити звіт депутатам на 

електронні пошти.  

  Про реорганізацію ремонтних підприємств ДТЕК. 

Про діяльність КП «Житловик». 

  Про заплановану на 03.07.2019 зустріч з лікарями 

щодо реорганізації КО «Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

  Про роботи, які проводяться у місті. 

  Про проблеми з кадрами в КП «Житловик». 
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  Про каналізаційні люки. 

  Про тарифи на обслуговування багатоквартирних 

житлових будинків. 

  Про перенесення конкурсу міні-проектів «Громада 

своїми руками» на 02.07.2019. 

  Про роботу фонтану та встановлення лавок у 

центральній частині міста. 

  Про проблеми фінансування паркової зони. 

  Про проблеми косіння трави. 

  Про використання екологічного податку у 2020 

році. 

  Про проект на дорогу у центральній частині міста 

до вул. Шухевича. 

  Про святкування 30.06.2019. 

 О.Т.Драбчук, 

депутат міської 

ради 

Про заборгованість перед КП «Житловик» 

власників квартир, які тривалий час перебувають за 

кордоном. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


