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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

Вісімдесят першої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  7 жовтня 2019 року м. Бурштин 

Початок: 12:00 

Закінчення: 12:45 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       19 депутатів міської ради (список додається). 

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

Л.Петровська,  Б.Рибчук, М.Тимошик, Л.Івасюк). 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання   81 позачергової сесії. 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура,  міський 

голова. 

Обрати секретарем 81 позачергової  сесії 

М.Шкарповича – депутата міської ради; 

 

 Голосували про обрання секретаря засідання   81 позачергової сесії. 

       «за»        -  16 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем засідання 81 позачергової сесії депутата міської ради 

М. Шкарповича. 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії  81 позачергової сесії. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура,  міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної комісії: 

1. Р. Бардашевський – депутат міської ради; 

2. А.Федорняк – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в  склад лічильної комісії  81 позачергової сесії. 

          «за»        -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії 81 позачергової сесії депутатів міської 
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ради: Р.Бардашевський, А.Федорняк. 

СЛУХАЛИ:  Про порядок денний 81 позачергової сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура,  

міський 

голова. 

Ознайомила з проєктом порядку денного 81 позачергової 

сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про звернення Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України  про суспільно-політичну ситуацію в 

країні. (Проєкт №1761). 

      Доповідач:Р.Джура – міський голова 

2. Відповіді на депутатські запити. 

3. Депутатські запити. 

4. Різне. 

 Голосували про порядок денний 81 позачергової сесії за основу. 

«за»             -  19 

     «проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Н.Кицела, 

заступник 

міського 

голови 

Внести в порядок денний проєкт рішення №1738 «Про 

внесення змін До Програми соціальної підтримки сімей 

загиблих і постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року 

по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, учасників бойових 

дій, осіб які перебувають чи перебували у складі 

добровольчих формувань, що утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в Антитерористичній операції та 

операції Обєднаних сил в районах її проведення на 2018-

2020 роки. « пунктом 2. 

 Голосували про  внесення в порядок денний 81 позачергової сесії 

проект рішення №1738»Про внесення змін До Програми соціальної 

підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 

2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, 
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учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі 

добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції та 

операції Обєднаних сил в районах її проведення на 2018-2020 роки».  

пунктом 2. 

    «за»       -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести в порядок денний 81 позачергової сесії проект рішення №1738 

«Про внесення змін До Програми соціальної підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 

листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, учасників бойових дій, осіб які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в Антитерористичній операції та операції 

Обєднаних сил в районах її проведення на 2018-2020 роки» пунктом 2. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура,  

міський голова. 

Затвердити порядок денний 81 позачергової сесії 

Бурштинської міської ради сьомого скликання в 

цілому. 

 Голосували про порядок денний 81 позачергової сесії в цілому. 

                   «за»      -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний 81 позачергової сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання: 

 1. Про звернення Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України  про суспільно-політичну ситуацію в країні. (Проєкт 

№1761). 
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      Доповідач:Р.Джура – міський голова 

    2. «Про внесення змін До Програми соціальної підтримки сімей 

загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в 

період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, учасників 

бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і 

брали безпосередню участь в Антитерористичній операції та операції 

Обєднаних сил в районах її проведення на 2018-2020 роки». (Проєкт 

№1738). 

     Доповідач:Н.Кицела – заступник міського голови. 

    3. Відповіді на депутатські запити.  

    4. Депутатські запити. 

    5. Різне. 

СЛУХАЛИ: 1. Про звернення Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України  про суспільно-політичну ситуацію в 

країні. (Проєкт №1761) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський голова 

Ознайомила з проєктом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура,  

міський голова. 

Надала слово для виступу голові Громадської 

організації «Бурштинське об’єднання воїнів АТО» В. 

Кушніру. 

ВИСТУПИЛИ: В. Кушнір, 

голова 

Громадської 

організації 

«Бурштинське 

об’єднання 

воїнів АТО».   

Зачитав звернення  ветеранів та учасників АТО/ООС 

Громадської організації «Бурштинське об’єднання 

воїнів АТО» до представників місцевого 

самоврядування (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Р.Джура,  

міський голова. 

Надала слово для виступу представнику ГО «Майдан-

Буршти» А. Вербовському. 

ВИСТУПИЛИ: А.Вербовський, 

представник  

Виступив та зачитав звернення активістів, волонтерів, 

членів ГО «Майдан-Буршти» до представників 
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ГО «Майдан-

Буршти». 

місцевого самоврядування (додається). 

ВИСТУПИЛИ: В.Рик, депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

ВИСТУПИЛИ: Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Взяла участь в обговоренні. 

ВИСТУПИЛИ: І.Харів, депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

ВИСТУПИЛИ: Л.Горват, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

ВИСТУПИЛИ: А.Федорняк, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

ВИСТУПИЛИ: І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

ВИСТУПИЛИ: Р.Джура,  

міський голова. 

Зачитала звернення Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  

про суспільно-політичну ситуацію в країні 

(додається). 

 Голосували про прийняття рішення № 01/81-19 за основу. 

              «за»      -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Про прийняття рішення № 01/81 -19  за основу. 

ВИСТУПИЛИ: І.Дулик, депутат 

міської ради 

Запропонував внести зміни в проект рішення 

№1761 Про звернення Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України  про суспільно-політичну ситуацію в країні 
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а саме: в констатуючій частині проекту рішення 

зробити доповнення (звернення голови ГО 

«Майдан-Бурштин» Опацького П.) 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 01/81-19. 

                 «за»     -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни в проект рішення  № 01/81 -19   а саме: в констатуючій 

частині проекту рішення зробити доповнення (звернення голови ГО 

«Майдан-Бурштин» Опацького П.) 

 Голосували про проект рішення № 01/81-19 в цілому 

      «за»     -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 01/81-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 2. «Про внесення змін До Програми соціальної підтримки сімей 

загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського 

протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 

року, військовослужбовців і працівників правоохоронних 

органів, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи 

перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися 

для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в Антитерористичній операції та операції 

Обєднаних сил в районах її проведення на 2018-2020 роки». 

(Проєкт №1738). 

ДОПОВІДАВ: 

 

Н.Кицела, 

заступник 

міського голови. 

Ознайомила з проєктом рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 02/81 -19 в цілому. 

      «за»       -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 02/81-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

 3. Відповіді на депутатські запити. (Не було). 



7 

 

 4. Депутатські запити. (Не було). 

 5. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський голова 

Про  заходи, які будуть відбуватись до Дня захисника 

України та великого православного свята Покрови 

Пресвятої  Богородиці 

Про селекторні наради з головою Івано-Франківської 

ОДА.  

Про  зустріч освітян з представниками ОДА. 

Про початок опалювального сезону. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


