
ПРОТОКОЛ № 15 

позачергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 04 вересня 2019 року       Початок о 16.00 год. 

          Закінчення 17.00 год. 

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 8 (вісім) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й.,ІваськівА.С., Вербовський А.Я, Савка П.С. , Русиняк В.І., Рибчук Б.Б., 

Витриховський Р.І. 

Запрошені :  список додається. 

 

Місце проведення: м. Бурштин, 

вул. С.Стрільців, 4, І поверх, 

актова зала  

Відповідно до статті 53 Закону України «Про місцеве самоврядування» відкриває та 

проводить позачергове засідання виконавчого комітету міський голова  Роксолана Джура. 

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного позачергового засідання виконкому міської 

ради. 

Виступили: голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна, зазначила, що на  

позачергове засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради прибуло 8  (вісім ) 

членів виконавчого комітету (кворум є) та представники відділу освіти і науки міської ради, 

директори шкіл. Міський голова зазначила, що порядок денний складається з 5 питань і 

запропонувала членам виконкому взяти за основу запропонований порядок денний. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8   (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

У залу засідань зайшов Андрій Вербовський, член виконкому. 

 

Слухали: Про внесення змін до  порядку денного засідання виконкому міської ради 

Виступили: Міський голова зазначила, що першим питанням порядку денного є 

затвердження фактичної мережі навчальних закладів м. Бурштина на 2019/2020 навчальний 

рік. Роксолана Джура, як міський голова та голова виконавчого комітету наголосила на 

основному пріоритеті - відстоювання освітян міста. Однак, запропонувала членам виконкому 

внести зміни до порядку денного, якщо такі є. Надія Кицела, член виконкому, запропонувала 

на розглянути проєкти 1097, 1099.  Світлана Видай, член виконкому, зазначила на 

необхідності розгляду проекту № 1098. Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили: внести зміни до порядку денного. 

Голосували:   За-   9   (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

Слухали: Про затвердження порядку денного в цілому 

Виступили: Міський голова запропонувала проголосувати за порядок денний в цілому. 

Вирішили: затвердити поряок денний в цілому. 



Голосували:   За-   9   (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.   Про затвердження фактичної мережі закладів освіти м. Бурштина на 2019/2020 

навчальний рік 

2.  Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати у 

Бурштинській міській дитячій музичній школі  на 2019-2020 навчальний рік 

3. Про розробку проектно-кошторисної документації «Будівництво каналізаційних мереж і 

споруд на них: в провулку між вулицями Миколайчука, Незалежності, Квіткова, Лісна в м. 

Бурштин » 

4. Про розробку проектно-кошторисної документації «Реконструкція каналізаційних мереж і 

споруд на них: - аварійна заміна напірного каналізаційного  колектора КНС№5 в м.Бурштин» 

5. Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти міста 

6. Про надання дозволу на укладання договору дарування земельної ділянки на ім’я 

неповнолітньої дитини  

7. Про звільнення від плати за харчування  в закладі загальної середньої освіти міста 

 

Наталія Бойчук, член виконкому, заявила про конфлікт інтересів пр. розгляді проекту 

рішення № 1083 від 06.08.2019. 

 

Слухали:  Про затвердження фактичної мережі закладів освіти м. Бурштина на 2019/2020 

навчальний рік 

Виступили: міський голова зачитала заяву члена виконкому Наталії Бойчук щодо 

виникнення конфлікту інтересів. Голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна 

Джура, запропонувала до розгляду проєкт рішення виконкому від 06.08.2019 № 1083 « Про 

затвердження фактичної мережі навчальних закладів м. Бурштина на 2019/2020 навчальний 

рік» та повідомила про доопрацювання відповідно до протокольного доручення, та 

запропонувала взяти за основу даний проєкт.,  

Вирішили: взяти за основу. 

Голосували:   За-   9   (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Виступили: Роксолана Олександрівна, зазначила, що директорам шкіл, як представникам 

самостійних юридичних установ було доручено спільно провести аналіз мережі навчальних 

закладів м. Бурштина, доопрацювати пропозиції щодо оптимізації мережі (кількість класів 

відповідно до формули) та подати на затвердження  виконкому. Голова також додала, що 

відповідно до чинного законодавства, кожна школа повинна боротися за максимальний 

фізичний ресурс (учнів), щоб мати наповнюваність класів, що несе за собою відповідну 

оплату праці й її збільшення за рахунок оптимізації. Більше того, голова виконкому 

наголосила на наявність педпрацівників пенсійного віку й переведення їх  на контрактну 

основу. Голова виконкому повідомила присутніх про те, що надійшов лист від Івано-

Франківської ОДА, де чітко зазначено про необхідність оптимізації освітньої мережі та 

приведення до формули. Отже, виконкому знову слід підтримати мережу, яка «немає 

бюджетного фінансування». 

Міський голова надала слово начальнику відділу освіти і науки міської ради, яка повідомила 

про зміни до проєкту рішення станом на 04.09.2019 у порівнянні з попереднім проєктом. 

Іванна Томин повідомила присутніх про проблему із 13 учнями Бурштинської ЗОШ №2, які 



хочуть вивчати автомобільну справу. Директор Бурштинського МНВК Михайло Войцехів 

повідомив, що це питання можна вивчити на рівні навчального закладу до 01.10.2019. 

Міський голова доручила прописати це у рішенні виконкому та переглянути на засіданні. 

Наступні пункти додатків до рішення виконкому розглядались членами виконкому окремо 

по кожній школі із заслуховуванням пояснень директорів.  

Голова виконкому, заслухавши керівників закладів, надала слово начальнику фінансового 

відділу міської ради, Ользі Петровській. Доповідачка, в свою чергу, зазначила, що фінвідділ 

не погоджує жодному закладу мережу запропоновану відділом освіти та науки міської ради, 

адже наповнюваність класів не відповідає розрахунку освітньої субвенції й наголосила на 

тому, що наполягає на оптимізації та об’єднанні класів, оскільки наявність в двох класах 33-

35 учнів є перевитратами міського бюджету, оскільки до фінансування відсутнє. 

Роксолана Джура наголосила, що знімає із себе відповідальність як мер міста, проте розуміє, 

що не затвердити мережу - не вихід. Тому, виконком залишає за собою утримання 

комунальних закладів відповідно до чинного законодавства; кожен директор навчального 

закладу бере на себе відповідальність за незабезпечення свої працівників заробітною платою.  

Голова виконкому запропонувала внести зміни в проєкт рішення та викласти його у такій 

редакції:                                                          

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

закладів загальної середньої освіти міста Бурштина 

на 2019/2020 навчальний рік 

1. Бурштинська гімназія 231 учень, 10 класів; 

2. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 220 учнів, 11 класів; 

3. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 578 учнів, 24 класи; 

4. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 524учнів, 23 класи; 

5. Бурштинський НВК 167 учнів 8 класів 

 Всього: 1720 учнів, 76 класів. 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти міста Бурштина 

на 2019/2020 навчальний рік 

1. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 4 класи  5 учнів, 

2. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 2 класи 2 учні 

3. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 5 класів 6 учнів 

 Всього: 11 класів 13 учнів 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

на 2019/2020 навчальний рік (з 01.09 по 01.10.2019 р.) 

1. Бурштинський МНВК 7 груп,  121 учень 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

закладів дошкільної освіти міста Бурштина 

на 2019/2020 навчальний рік 

1. Бурштинський ДНЗ № 1 2 групи, − 55 дітей, 



2. Бурштинський ДНЗ № 2 7 груп − 161 дитина, 

3. Бурштинський ДНЗ № 3 6 груп − 154 дітей, 

4. Бурштинський ДНЗ № 6 6 груп − 153 дітей; 

5. Бурштинський НВК 2 групи − 50 дітей 

 Всього: 23 групи − 573 дітей. 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

груп продовженого дня у навчальних закладах міста Бурштина 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

1. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 (з 01.09 по 

01.10.2019 р.) 

1 група (0,5 

ст.) 

30 учнів, 

2. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (з 01.09 по 

01.10.2019 р.) 

3 групи (2.5 

ст.), 

88 учнів, 

3. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 1 група, 30 учнів. 

4. Бурштинський НВК 1 група, 30 учнів 

 Всього: 6 груп, (5ст.) 178 учнів. 

 

Вирішили: внести зміни в проєкт рішення. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Слухали:  Про прийняття рішення в цілому. 

Вирішили: підтримати в цілому. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 179 додається. 

 

Слухали: Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати у 

Бурштинській  міській дитячій музичній школі  на 2019-2020 навчальний рік 

Виступили:голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам 

виконкому ознайомитись з проєктом рішення та надала слово Тетяні Зорій, начальнику 

відділу культури. Доповідачка повідомила про доопрацювання проєкту рішення, із 

врахуванням зауважень фінвідділу. Голова виконкому зазначила, що у музичній школі 

навчається 60 учнів із сільської місцевості (з них 1 із с.Вигівка). Головам сільських рад 

надіслані запити та станом на 01.10.2019 очікується прийняття рішень про надання субвенції 



для отримання освітніх послуг. Міський голова запропонувала взяти за основу 

зареєстрований проєкт рішення. 

Вирішили: підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9   (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Виступили:. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала обговорити 

зміни, що вносяться до проєкту (службова записка № 66/01-24 від 04.09.2019). Та 

запропонувала протокольно зобов’язати О.Королевич, додати до протоколу сьогоднішнього 

засідання усі документи засідання трудового колективу структурного підрозділу 

Бурштинської ДМШ від 03.09.2019 та до 01.10.2019 року подати прийнятті сільськими 

радами рішення на розгяд виконкому. Роксолана Олександрівна запропонувала 

проголосувати за внесення змін до проекту рішення та викласти в такій редакції: 

Відповідно до  ст. 26 Закону України “Про позашкільну освіту”, Постанови Кабінету 

Міністрів України від 06.07.1992 року № 374 “Про оплату за навчання у державних школах 

естетичного виховання дітей”, Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 р. № 

260 “Про встановлення розміру оплати за навчання у державних школах естетичного 

виховання дітей”,  Постанови  Кабінету Міністрів України   № 822 від 10.07.2019 року «Про 

оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ 

освіти і науки», Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та  подання 

директора Бурштинської міської дитячої музичної школи від 09.08.2019р. №   95/01-05, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити контингент учнів у Бурштинській  міській дитячій музичній школі  325 

чол.  

2. Погодити розмір батьківської плати на 2019-2020 навчальний рік: 

- фортепіано – 200 грн. 

-  гітара – 200 грн. 

- баян, скрипка, акордеон – 150 грн. 

- віолончель – 120 грн. 

- бандура, духові інструменти - 150  грн.  

- цимбали - 120 грн. 

2.1. Погодити доплату за навчання на додатковому інструменті – 50 грн. 

            3. Звільнити від оплати за навчання:  

- дітей-сиріт; 

- дітей позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з малозабезпечених родин; 

- дітей-інвалідів; 

- дітей, багатодітних сімей ( троє і більше дітей віком до 23 років, що 

навчаються); 

- особливо обдарованих учнів, які впродовж 2-х і більше років займають перші 

місця в обласних конкурсах, а також дітей-лауреатів Всеукраїнських конкурсів 

та фестивалів; 

- дітей учасників бойових дій  в зоні АТО 

4. Директору ДМШ  О.Королевич , з метою  уникнення заборгованості по заробітній 

платі, з 01.01.2020 року переглянути тарифікаційний список, зменшивши навантаження 

викладачів (сольфеджіо, музична література, вокал, ансамблі, хори, концертмейстерські 

години) не враховуючи навантаження годин з основного предмету. 

5. Рішення виконавчого комітету від 26.09.2019 р. № 184 «Про затвердження контингенту 

учнів та погодження розміру батьківської плати у Бурштинській  міській дитячій 

музичній школі на 2018-2019 навчальний рік» вважати таким, що втратив чинність.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 



Н. Кицелу та начальника відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради Т. Зорій 

 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

Виступили:. Голова виконавчого комітету запропонувала проголосувати в цілому. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль 

Рішення № 180 додається. 

 

Слухали:  Про розробку проектно-кошторисної документації «Будівництво каналізаційних 

мереж і споруд на них: в провулку між вулицями Миколайчука, Незалежності,  Квіткова, 

Лісна в м. Бурштин» 

Виступили:. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення. Надала слово Тетяні Білоокій, головному архітектору міста, яка 

повідомила про те, що проєкт рішення пройшов всі погодження. Голова виконкому 

запропонувала членам виконкому підтримати даний проект рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 181 додається. 

 

Слухали:  Про розробку проектно-кошторисної документації «Реконструкція каналізаційних 

мереж і споруд на них: - аварійна заміна напірного каналізаційного колектора КНС№5 в м. 

Бурштин » 

Виступили:. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення. Надала слово Тетяні Білоокій, головному архітектору міста, яка 

повідомила про те, що проєкт рішення пройшов всі погодження. Голова виконкому 

запропонувала членам виконкому підтримати даний проект рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 182 додається. 

 

Слухали:  Про організацію харчування дітей  в закладах загальної середньої освіти міста 

Виступили:. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення. Надала слово, Наталії Тварок, головному спеціалісту відділу освіти та 

науки міської ради, яка повідомила про те, що проєкт рішення пройшов всі погодження. 

Голова виконкому запропонувала членам виконкому підтримати даний проект рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 183 додається 

 



Слухали: Про надання дозволу на укладання  договору дарування земельної ділянки на ім’я 

неповнолітньої дитини 

Виступили:. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення. Надала слово, Світлані Козар, начальнику служби у справах захисту 

дітей, яка повідомила про те, що проєкт рішення пройшов всі погодження та розглядався на 

засіданні комісії з питань захисту прав дитини 04.09.2019 рішення № 54 (додається). Голова 

виконкому запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 184 додається. 

 

Слухали:  Про звільнення від плати за харчування  в закладі загальної середньої освіти міста 

Виступили:. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проєктом рішення. Надала слово, Світлані Козар, начальнику служби у справах дітей, яка 

повідомила про те, що проєкт рішення пройшов всі погодження. (рішення № 55 від 

04.09.2019) Голова виконкому запропонувала членам виконкому підтримати даний проект 

рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 185 додається. 

 

 

8.РІЗНЕ. 

 

Роксолана Олександрівна подякувала усім присутнім членам виконкому та 

запропонувала закрити позачергове засідання виконавчого комітету. 

 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 
 

 

Протокол вела 

Керуючий справами 

виконкому       Світлана Видай 


