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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сімдесят восьмої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  26 липня  2019 року        м. Бурштин 

Початок: 13:00 

Закінчення: 14: 30 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–      18 депутатів міської ради (список додається); 

– представники підприємств, установ, організацій (список додається). 

Відсутні на сесії: 8 депутатів міської ради (Л.Р.Івасюк, І.З.Карвацький, В.В.Котів, 

А.С.Крижалка, І.М.Мазур, А.С.Процик, К.М.Соронович,  А.І.Федорняк). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 78 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.О.Джура, 

міський голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. Р.С.Іванюк – депутат міської ради 

2. М.В.Шкарпович – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 78 сесію. 

     «за»            -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 78 сесію депутатів міської ради 

Р.С.Іванюка, М.В.Шкарповича. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Р.Харів, депутат 

міської ради  

Про зняття з порядку денного пункту 2 «Про 

реорганізацію комунальної організації 

«Бурштинська центральна міська лікарня» шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області». (Проект №1665) та його 

розгляд на позачерговій сесії. 
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СЛУХАЛИ: Про порядок денний сімдесят восьмої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.О.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проектом порядку денного сімдесят 

восьмої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про внесення змін до «Плану 

природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища 

по Бурштинській міській раді  на 2019 рік». 

(Проект №1664) 

Доповідач:В.М.Копаниця – начальник 

земельно  -  екологічного відділу 

2. Про реорганізацію комунальної організації 

«Бурштинська центральна міська лікарня» шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. (Проект №1665) 

Доповідач:Н.Ю.Кицела – заступник 

міського голови  

3. Відповіді на депутатські запити. 

4. Депутатські запити. 

5. Різне. 

 Голосували про прийняття проекту порядку денного 78 сесії за основу. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект порядку денного 78 сесії  прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.О.Джура, 

міський 

голова 

Про кворум на позачергову сесію. 

 Р.С.Іванюк, 

депутат 

міської ради  

Про відпустку. 

 Р.О.Джура, 

міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні порядку денного. 

Примітка. В роботі пленарного засідання оголошено перерву. 

ВИСТУПИЛИ: І.Р.Харів, 

депутат 

Про зняття своєї пропозиції. 
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 міської ради   

 Голосували про порядок денний 78 сесії в цілому. 

  «за»              -  18 

      «проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сімдесят восьмої сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного 

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

№1664) 

Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно  -                 

екологічного відділу 

2. Про реорганізацію комунальної організації «Бурштинська 

центральна міська лікарня» шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проект №1665) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови  

3. Відповіді на депутатські запити. 

4. Депутатські запити. 

5. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді  на 2019 рік». (Проект №1664) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

 Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення спільного 

засідання комісій: 

 з питань будівництва, архітектури та житлово - 

комунального господарства (протокол від 23.07.201

9 № 13) про підтримку проекту рішення із змінами 

(додаються); 

земельної та з питань екології 

(протокол від 23.07.2019 № 13) про підтримку 

проекту рішення із змінами (додаються). 

Запропонував пункт 5  «Аварійна заміна 

насосного обладнання, як такого, що використало 

свої технічні можливості» викласти у редакції: 

- «насосна частина насосу фекалійного  СД 

80/32 на каналізаційних очисних спорудах (КОС)». 

ВИСТУПИЛИ: 

 

О.В.Шаган, 

представник ГО 

«АМЕР 

Прикарпаття» 

Взяла участь в обговоренні. 

 М.Г.Тимошик, 

депутат міської 

Взяла участь в обговоренні. 
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ради 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 01/78 -19 за основу. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення № 01/78-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 01/78 -19. 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  Зміни до Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  

на 2019 рік викласти в редакції (додається). 

 Голосували про прийняття рішення № 01/78-19 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/78 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 2. Про реорганізацію комунальної організації «Бурштинська 

центральна міська лікарня» шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект 

№1665) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Н.Ю.Кицела, 

заступник 

міського голови  

 Ознайомила з проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення комісій: 

 з питань будівництва, архітектури та житлово –  

комунального господарства 

(протокол від 23.07.2019 № 10) про підтримку 

проекту рішення; 

з питань гуманітарної політики 

(протокол від 24.07.2019 № 10) про підтримку 

проекту рішення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.О.Джура, 

міський голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 М.В.Шкарпович, 

депутат міської 

З пропозицією ввести у склад комісії Сачинську 

Наталію Ігорівну (за згодою), лікаря – невролога КО 
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ради «Бурштинська центральна міська лікарня» 

 В.Л.Рик, депутат 

міської ради 

З пропозицією вивести його кандидатуру із 

складу комісії. 

 Л.І.Горват, 

депутат міської 

ради 

З пропозицією вивести його кандидатуру із 

складу комісії. 

 Т.Д.Попик, 

депутат міської 

ради 

З пропозицією вивести його кандидатуру із 

складу комісії. 

 С.М.Сопідьняк, 

головний лікар 

КО 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

Взяв участь в обговоренні. 

 Р.С.Іванюк, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 02/78 -19 за основу. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення № 02/78-19 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Л.І.Горват, 

депутат міської 

ради 

Про зняття своєї пропозиції. 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 02/78 -19: 

«Вивести із складу комісії В.Л.Рика,Т.Д.Попика». 

  «за»             -  3 

«проти»      -  10 

«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. 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 02/78 -19 : 

Ввести у склад комісії Сачинську Наталію Ігорівну (за 

згодою), лікаря – невролога КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня». 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

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

ВИРІШИЛИ: Ввести у склад комісії Сачинську Наталію Ігорівну (за згодою), лікаря 

– невролога КО «Бурштинська центральна міська лікарня». 

 

 Голосували про прийняття рішення № 02/78-19 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/78 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Відповіді на депутатські запити.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.В.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Про відсутність відповіді на депутатський 

запит, щодо  ремонту містка через струмок Охаба 

по  вул. Проектна. 

СЛУХАЛИ: 4. Депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 5.Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.В.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Про зміни до плану регуляторних актів та його 

виконання. 

 М.Я.Михайлишин, 

головний 

спеціаліст 

юридичного 

відділу 

Про процедуру прийняття регуляторних актів. 

 І.В.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Про включення в порядок денний наступної 

сесії питання місцевих податків. 

 І.О.Дулик,  

депутат міської 

ради 

Про взяття міським головою під контроль 

виконання робіт по В.Стуса,14. 

 Т.М.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Подякувала за рішення по реорганізації 

центральної міської лікарні. 

 

Р.О.Джура, 

міський голова 

Про проблеми освіти.  

 Про зустрічі кандидатів у депутати Верховної 

Ради України з працівниками лікарні. 

 Про звернення Сачинської Наталії Ігорівни, 

лікаря – невролога КО «Бурштинська центральна 

міська лікарня» про внесення змін у рішення 

міської ради щодо скорчення штату центральної 

лікарні. 

 М.В.Шкарпович, 

депутат міської 

ради 

Про підготовку проекту рішення міської ради 

по зверненню Сачинської Наталії Ігорівни, лікаря – 

невролога КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня». 
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 Р.О.Джура, 

міський голова 

Про роботи по місту. 

  Про підготовку відповіді щодо тарифів на 

теплову енергію від ДТЕК Бурштинська ТЕС. 

  Про відпустки міського голови та заступника 

міського голови. 

  Про пожежу по вул.Січових стрільців,21. 

  Про роботи проведені у місті. 

  Про представлення голови Івано – Франківської 

ОДА. 

 Б.Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про необхідність проведення екскурсії для 

депутатів у пожежну частину міста та Галицьке 

відділеня поліції. 

 Р.О.Джура, 

міський голова 

Про роботи по облаштуванню штучного 

футбольного поля. 

Про роботи по ЦНАП. 

Про виключення гарячого водопостачання. 

Про систему голосування. 

Про роботи на дахах багатоквартирних 

будинків. 

Про роботи проведені по облаштуванню пляжу 

приватним підприємцем Володимиром Магалем. 

Про футбол у м.Бурштин. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


