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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

вісімдесят п’ятої   сесії міської ради сьомого скликання 

Від  20 грудня  2019 року        м. Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 13:30 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       21 депутат міської ради (список додається); 

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

Відсутні на сесії: 5 депутатів міської ради (Л.Івасюк, І.Карвацький, А.Крижалка, 

Т.Сенчина, А.Федорняк). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 85 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. М.Шкарпович – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 85сесію. 

     «за»            -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 85 сесію депутата міської ради 

М.Шкарпович. 

 

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

сьомого скликання. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного 

вісімдесят п’ятої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про надання дозволу на використання 

зображення герба і прапора міста. (Проєкт  №1834) 

2. Про припинення членства в Асоціації органів 

місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати 

Україна”.(Проєкт  №1842) 

3. Про ініціювання створення Асоціації органів 

місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати 

Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку”. 

(Проєкт  №1843) 

Доповідач: С.Видай – керуюча справами 

виконкому 

4. Про інформацію  Тисменицької місцевої 

прокуратури про  результати діяльності  на території 

Галицького району  та міста Бурштин Івано – 

Франківської області упродовж   9 місяців  2019 року. 

(Проєкт  №1836) 

Доповідач: М.Михайлишин – начальник 

юридичного відділу 

5. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 

рік.(Проєкт  №1884) 

Доповідач: О.Петровська – начальник 

фінансового відділу 

6. Про Програму надання шефської допомоги 

Чернівецькому прикордонному загону Західного 

Регіонального Управління Державної Прикордонної 

Служби України.(Проєкт№1841) 

Доповідач: Н.Кицела – заступник міського 

голови 

7. Про виконання рішення міської ради від 29 

червня 2017 року  № 07/34 -17                                                                                                                  

«Про затвердження Програми «Безпечне місто 2017- 
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2019 роки»».(Проєкт  №1840) 

8. Про затвердження Програми «Безпечне місто 

2020 - 2025 роки».(Проєкт  №1889) 

9. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 

2020 рік. (Проєкт  №1839) 

Доповідач: Б.Рибчук – секретар міської ради  

10. Про максимальне приведення фактичної мережі 

закладів загальної середньої освіти                  м. 

Бурштин до формули розрахунку освітньої субвенції. 

(Проєкт  №1835) 

Доповідач: В.Гулик – перший заступник 

міського голови 

11. Про затвердження програми фінансової 

підтримки громадської організації «Бурштинська 

міська федерація футболу» на 2020 рік.(Проєкт  

№1887) 

12. Про затвердження програми розвитку та 

фінансової підтримки громадської організації 

фізкультурно-спортивного спрямування 

НФК«Бурштин- юнаки U14-U16» на 2020 рік.                      

(Проєкт  №1888) 

Доповідач: М.Шкарпович – головний спеціаліст 

відділу у справах молоді і спорту 

13. Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с. Вигівка на 

2019 рік.(Проєкт  №1890) 

14. Про внесення змін до Положення щодо 

проведення допорогових закупівель в новій редакції, 

затвердженого рішенням міської ради від 25.06.2019            

№ 05/76-19. (Проєкт  №1838) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу 

економіки і промисловості 

15. Про безоплатний прийом у власність 

територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка в особі 
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Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, 

придбаних в рамках реалізації проєктів конкурсу 

«Місто своїми руками» у м. Бурштин в 2015-2016 

рр.(Проєкт  №1891) 

16. Про надання дозволу КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» на списання основних 

засобів. (Проєкт  №1892) 

Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ і 

обліку комунального майна 

17. Про затвердження  містобудівної документації 

«Детальний план території для будівництва 

багатоквартирного житлового будинку на земельній 

ділянці площею 0,328 га по   вул. Шухевича, б/н в   м. 

Бурштин Івано-Франківської області».(Проєкт  №1867) 

       Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

18. Про внесення змін до «Плану 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді  на 2019 рік».(Проєкт  

№1863) 

 Доповідач: В.Копаниця – начальник 

земельно  -  екологічного відділу 

19. Про внесення змін в структуру і  штатну 

чисельність Бурштинської міської ради.(Проєкт  

№1893) 

Доповідач: С.Видай – керуюча справами 

виконкому 

20. Про внесення змін в штат структури відділу 

соціального захисту населення Бурштинської міської 

ради. (Проєкт  №1728) 

Доповідач: С.Коцур – начальник відділу 

соціального захисту населення 

21. Про внесення змін в додаток до рішення міської 
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ради від 31.05.2016 року № 07/12-16 «Про 

затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих 

органів».(Проєкт  №1729) 

22. Про умови оплати праці міського голови на 2020 

рік. (Проєкт  №1862) 

Доповідач: І.Фітак – завідувач сектору кадрової 

роботи 

23. Про прогноз міського бюджету на 2021-2022 

роки. (Проєкт  №1885) 

24. Про бюджет міста Бурштина на 2020 

рік.(Проєкт  №1886) 

      Доповідач: О.Петровська – начальник 

фінансового відділу 

25. 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 приватну власність                                  

(гр. Осташ М.С.). (Проєкт  №1844) 

26. Про укладання договору оренди земельної 

ділянки в м. Бурштин, по вул. Шухевича,б/н               

(гр. Мрочко Л.М.). (Проєкт №1845) 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для будівництва 

індивідуального гаража з передачею  у приватну 

власність (гр. Марунчак Л.М.).(Проєкт №1846) 

28. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

з передачею у приватну власність                                                

(гр. Сикута М.І.). (Проєкт №1847) 
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29. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (гр. Сикута М.І.).(Проєкт  №1848) 

30. 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. Тростянецька С.В.). (Проєкт  №1849) 

31. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства  з передачею у приватну власність (гр. 

Юрків О.І.).(Проєкт  №1850) 

32. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства  з передачею у приватну власність (гр. 

Олексів Д.С.). (Проєкт  №1851) 

33. Про надання дозволу на складання проєкту

 землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність (гр. 

Костюк А.С.).(Проєкт  №1852) 

34. Про надання дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею у 

приватну власність (гр. Колосов В.В.). (Проєкт  №1853) 

35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого 
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селянського господарства з передачею у приватну 

власність (гр. Нога Л.Я.). (Проєкт  №1854) 

36. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства  з передачею у приватну власність (гр. 

Ляхович М.О.).(Проєкт№1855) 

37. 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. 

Костюк А.С.).(Проєкт№1856) 

38. 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 приватну власність 

(гр. Ляхович М.О.). (Проєкт №1857) 

39. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) згідно свідоцтва про право на спадщину за 

законом на земельну частку пай (гр. Коваль 

О.Б.).(Проєкт№1858) 

40. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (гр. Полегенько 

Г.І.).(Проєкт№1859)                                                                       
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41. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (гр. Сикута М.І.).( Проєкт №1860) 

42. 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 приватну власність 

(гр. Юрків О.І.).(Проєкт №1861) 

43. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель населеного 

пункту м. Бурштин Івано-Франківської області. 

(Проєкт  №1868) 

44. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель населеного 

пункту с. Вигівка Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. (Проєкт  №1869) 

45. Про продовження (поновлення) терміну 

договору оренди земельної ділянки                               

(п/п Беркій Н.В.).(Проєкт  №1870) 

46. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства  з передачею у приватну власність (гр. 

Рега Г.В.).(Проєкт  №1871) 

47. 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 
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(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність 

(гр. Рега Г.В.).(Проєкт  №1872) 

48. 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 приватну власність (гр. 

Федунків І.М.).(Проєкт  №1873) 

49. 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 приватну власність (гр. 

Малькут О.П.).(Проєкт  №1874) 

50. Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в м. Бурштин 

по вул. Т.Шевченка,7 з укладанням договору оренди 

землі (ПРАТ «Укрхудожпром»).(Проєкт  №1875) 

51. Про відмову у виділенні земельної ділянки 

площею 2,00 га громадянці  Олійник О.М..(Проєкт  

№1876) 

52. Про відмову у виділенні земельної ділянки 

площею 2,00 га громадянину Михайлишину 

С.П..(Проєкт  №1877) 

53. Про відмову у виділенні земельної ділянки 

площею 2,00 га громадянину Михайлишину 

П.С..(Проєкт  №1878) 

54. Про надання дозволу на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) згідно Державних Актів на право 



 10 

постійного користуваннядля ведення селянського 

(фермерського) господарства, з послідуючим 

укладанням договорів оренди землі (Фермерське 

господарство Марусячин Остап Степанович).(Проєкт  

№1879) 

55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій з передачею у постійне користування 

Релігійна організація «Провінція Зарваницької Божої 

Матері Згромадження Воплоченного Слова в Україні 

Української Греко-Католицької Церкви».(Проєкт  

№1880) 

56. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення садівництва  з передачею у 

приватну власність ( гр. Вербовська О.Р.).(Проєкт  №1881) 

57. Про укладання договору оренди земельної ділянкив 

м. Бурштин, по вул. С.Бандери, 80 А  (гр. Чава Н.Г.).(Проєкт  

№1882) 

58. Про відмову у виділенні земельної ділянки 

площею 2,00 га громадянину Галамазі О.О..(Проєкт  

№1883) 

 Доповідач:В.Копаниця – начальник 

земельно  -  екологічного відділу 

59. Відповіді на депутатські запити. 

60. Депутатські запити. 

61. Різне. 

 Голосували про прийняття проєкту порядку денного 85 сесії за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт порядку денного 85 сесії  прийняти за основу. 



 11 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

    Про зняття з порядку денного пункту 44  «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель населеного пункту с. 

Вигівка Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області» (проєкт  №1869), пункту 54 «Про надання 

дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) згідно 

Державних Актів на право постійного користуваннядля 

ведення селянського (фермерського) господарства, з 

подальшим укладанням договорів оренди землі 

(Фермерське господарство Марусячин Остап 

Степанович)» (проєкт  №1879), пункту 43 «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель населеного пункту м. 

Бурштин Івано-Франківської області» (проєкт  №1868), 

пункту 15 «Про безоплатний прийом у власність 

територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка в особі 

Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, 

придбаних в рамках реалізації проєктів конкурсу 

«Місто своїми руками» у м. Бурштин в 2015-2016 рр.» 

(проєкт  №1891), згідно службових записок 

(додаються). 

   Про зняття з порядку денного пункту 20 «Про 

внесення змін в штат структури відділу соціального 

захисту населення Бурштинської міської ради» (проєкт  

№1728), пункту 21 «Про внесення змін в додаток до 

рішення міської ради від 31.05.2016 року № 07/12-16 

«Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів»» 

(проєкт  №1729), оскільки видане розпорядження 

міського голови про оптимізацію структурних 

підрозділів міської ради. 

     Про зняття з порядку денного пункту 10 «Про 
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максимальне приведення фактичної мережі закладів 

загальної середньої освіти  м. Бурштин до формули 

розрахунку освітньої субвенції» (проєкт  №1835), 

оскільки освітню мережу затверджує виконком. 

 І.Дулик, 

депутат 

міської ради 

Про уточнення причин зняття проектів № № 1868,1869. 

 Голосували про зняття з порядку денного проекту №1869  «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту с. Вигівка Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області», проєкту  №1879 «Про 

надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) згідно Державних Актів на право постійного 

користуваннядля ведення селянського (фермерського) господарства, з 

подальшим укладанням договорів оренди землі (Фермерське 

господарство Марусячин Остап Степанович)», проєкту  №1868 «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту м. Бурштин Івано-

Франківської області», проєкту №1891 «Про безоплатний прийом у 

власність територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка в особі 

Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в 

рамках реалізації проєктів конкурсу «Місто своїми руками» у                           

м. Бурштин в 2015-2016 рр.» . 

 «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного проєкт №1869  «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель населеного 

пункту с. Вигівка Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області», проєкт  №1879 «Про надання дозволу на виготовлення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) згідно 

Державних Актів на право постійного користуваннядля ведення 



 13 

селянського (фермерського) господарства, з послідуючим укладанням 

договорів оренди землі (Фермерське господарство Марусячин Остап 

Степанович)», проєкт  №1868 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель населеного 

пункту м. Бурштин Івано-Франківської області», проєкт №1891 «Про 

безоплатний прийом у власність територіальної громади м. Бурштин і с. 

Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, 

придбаних в рамках реалізації проєктів конкурсу «Місто своїми 

руками» у м. Бурштин в 2015-2016 рр.».  

 

 Голосували про зняття з порядку денного проєкту  №1728 «Про 

внесення змін в штат структури відділу соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради»,  проєкту  №1729 «Про внесення змін в 

додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 року № 07/12-16 «Про 

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської 

ради та її виконавчих органів»» . 

  «за»            - 18 

«проти»     -  1 

«утрим.»    -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного проєкт  №1728 «Про внесення змін в штат 

структури відділу соціального захисту населення Бурштинської міської 

ради»,  проєкт  №1729 «Про внесення змін в додаток до рішення міської 

ради від 31.05.2016 року № 07/12-16 «Про затвердження структури і 

штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих 

органів»» . 

 Голосували про зняття з порядку денного проекту №1835  «Про 

максимальне приведення фактичної мережі закладів загальної середньої 

освіти  м. Бурштин до формули розрахунку освітньої субвенції». 

«за»           -  7 

«проти»     -  4 

«утрим.»    -  9 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 
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голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова. 

 Голосували про порядок денний 85 сесії в цілому. 

  «за»              -  20 

      «проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний вісімдесят п’ятої  сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Про надання дозволу на використання зображення герба і 

прапора міста. (Проєкт  №1834) 

2. Про припинення членства в Асоціації органів місцевого 

самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна”.(Проєкт  №1842) 

3. Про ініціювання створення Асоціації органів місцевого 

самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція 

регіонального розвитку”. (Проєкт  №1843) 

Доповідач: С.Видай – керуюча справами виконкому 

4. Про інформацію  Тисменицької місцевої прокуратури про  

результати діяльності  на території Галицького району  та міста 

Бурштин Івано – Франківської області упродовж   9 місяців  2019 року. 

(Проєкт  №1836) 

Доповідач: М.Михайлишин – начальник юридичного відділу 

5. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік.(Проєкт  

№1884) 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

6. Про Програму надання шефської допомоги Чернівецькому 

прикордонному загону Західного Регіонального Управління Державної 

Прикордонної Служби України.(Проєкт№1841) 

Доповідач: Н.Кицела – заступник міського голови 

7. Про виконання рішення міської ради від 29 червня 2017 року                      

№ 07/34-17 «Про затвердження Програми «Безпечне місто 2017- 2019 

роки»».(Проєкт  №1840) 

8. Про затвердження Програми «Безпечне місто 2020 - 2025 

роки».(Проєкт  №1889) 
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9. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2020 рік. 

(Проєкт  №1839) 

Доповідач: Б.Рибчук – секретар міської ради  

10. Про максимальне приведення фактичної мережі закладів 

загальної середньої освіти м. Бурштин до формули розрахунку 

освітньої субвенції. (Проєкт  №1835) 

Доповідач: В.Гулик – перший заступник міського голови 

11. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 

організації «Бурштинська міська федерація футболу» на 2020 

рік.(Проєкт  №1887) 

12. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки 

громадської організації фізкультурно-спортивного спрямування 

НФК«Бурштин- юнаки U14-U16» на 2020 рік.(Проєкт  №1888) 

Доповідач: М.Шкарпович – головний спеціаліст відділу у справах 

молоді і спорту 

13. Про внесення змін до Програми соціально-економічного 

розвитку м.Бурштина та с. Вигівка на 2019 рік.(Проєкт  №1890) 

14. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових 

закупівель в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 

25.06.2019 № 05/76-19. (Проєкт  №1838) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки і промисловості 

15. Про надання дозволу КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» на списання основних засобів. (Проєкт  №1892) 

Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку 

комунального майна 

16. Про затвердження  містобудівної документації «Детальний план 

території для будівництва багатоквартирного житлового будинку на 

земельній ділянці площею 0,328 га по   вул. Шухевича, б/н в м. 

Бурштин Івано-Франківської області».(Проєкт  №1867) 

       Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору містобудування та 

архітектури 

17. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді  на 2019 рік».(Проєкт  №1863) 
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 Доповідач:В.Копаниця – начальник земельно  -  екологічного 

відділу 

18. Про внесення змін в структуру і  штатну чисельність 

Бурштинської міської ради.(Проєкт  №1893) 

Доповідач: С.Видай – керуюча справами виконкому 

19. Про умови оплати праці міського голови на 2020 рік. (Проєкт  

№1862) 

Доповідач: І.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи 

20. Про прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки. (Проєкт  

№1885) 

21. Про бюджет міста Бурштина на 2020 рік.(Проєкт  №1886) 

      Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

22. 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 приватну власність                                                      

(гр. Осташ М.С.).(Проєкт  №1844) 

23. Про укладання договору оренди земельної ділянки в м. Бурштин, 

по вул. Шухевича,б/н               (гр. Мрочко Л.М.). (Проєкт №1845) 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з 

передачею  у приватну власність (гр. Марунчак Л.М.).(Проєкт №1846) 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність ( гр. Сикута М.І.).(Проєкт №1847) 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (гр. Сикута М.І.).(Проєкт  №1848) 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража 
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з передачею у приватну власність (гр. Тростянецька С.В.).               

(Проєкт  №1849) 

28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства  з передачею у приватну власність                                       

(гр. Юрків О.І.).(Проєкт  №1850) 

29. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства  з передачею у приватну власність (гр. Олексів Д.С.). 

(Проєкт  №1851) 

30. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність                           

(гр. Костюк А.С.).(Проєкт  №1852) 

31. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

з передачею у приватну власність (гр. Колосов В.В.). (Проєкт  №1853) 

32. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (гр. Нога Л.Я.). (Проєкт  №1854) 

33. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства  з передачею у приватну власність (гр. Ляхович 

М.О.).(Проєкт№1855) 

34. 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. Костюк А.С.).(Проєкт№1856) 

35. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
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в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (гр. Ляхович М.О.). (Проєкт №1857) 

36. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) згідно свідоцтва про право на спадщину за 

законом на земельну частку пай (гр. Коваль О.Б.).(Проєкт№1858) 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (гр. Полегенько Г.І.).(Проєкт№1859)                                                                       

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (гр. Сикута М.І.).( Проєкт №1860) 

39. 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 приватну власність (гр. Юрків О.І.).(Проєкт №1861) 

40. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди 

земельної ділянки (п/п Беркій Н.В.).(Проєкт  №1870) 

41. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства  з передачею у приватну власність (гр. Рега Г.В.).(Проєкт  

№1871) 

42. 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 приватну власність (гр. Рега Г.В.).(Проєкт  №1872) 

43. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
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в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність (гр. Федунків 

І.М.).(Проєкт  №1873) 

44. 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 приватну власність (гр. Малькут 

О.П.).(Проєкт  №1874) 

45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для  розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в м. Бурштин по вул. 

Т.Шевченка,7 з укладанням договору оренди землі (ПРАТ 

«Укрхудожпром»).(Проєкт  №1875) 

46. Про відмову у виділенні земельної ділянки площею 2,00 га 

громадянці  Олійник О.М..(Проєкт  №1876) 

47. Про відмову у виділенні земельної ділянки площею 2,00 га 

громадянину Михайлишину С.П..(Проєкт  №1877) 

48. Про відмову у виділенні земельної ділянки площею 2,00 га 

громадянину Михайлишину П.С..(Проєкт  №1878) 

49. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій з передачею у постійне 

користування Релігійна організація «Провінція Зарваницької Божої 

Матері Згромадження Воплоченного Слова в Україні Української 

Греко-Католицької Церкви».(Проєкт  №1880) 

50. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення садівництва  з передачею у 

приватну власність ( гр. Вербовська О.Р.).(Проєкт  №1881) 

51. Про укладання договору оренди земельної ділянкив м. Бурштин, 

по вул. С.Бандери, 80 А  (гр. Чава Н.Г.).(Проєкт  №1882) 

52. Про відмову у виділенні земельної ділянки площею 2,00 га 

громадянину Галамазі О.О..(Проєкт  №1883) 
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 Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно  -  

екологічного відділу 

53. Відповіді на депутатські запити. 

54. Депутатські запити. 

55. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про надання дозволу на використання зображення герба і прапора 

міста. (Проєкт  №1834) 

ДОПОВІДАВ 

 

С.Видай, керуюча 

справами 

виконкому  

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення комісій: 

з питань гуманітарної політики 

(протокол від 04.12.2019 № 14) про підтримку 

проєкту рішення; 

з питань законності та  етики 

(протокол від 03.12.2019 № 49) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 01/85-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про припинення членства в Асоціації органів місцевого 

самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна”. (Проєкт  

№1842) 

ДОПОВІДАВ 

 

С.Видай, керуюча 

справами 

виконкому  

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення комісії  з питань 

гуманітарної політики (протокол від 04.12.2019                 

№ 14) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 02/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про ініціювання створення Асоціації органів місцевого 

самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська 

агенція регіонального розвитку”. (Проєкт  №1843) 

ДОПОВІДАВ 

 

С.Видай, керуюча 

справами 

виконкому  

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення комісій: 

 з питань гуманітарної політики 

(протокол від 04.12.2019 № 14) про підтримку 

проєкту рішення; 

 з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 11.12.2019 № 32) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 03/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про інформацію  Тисменицької місцевої прокуратури про  

результати діяльності  на території Галицького району  та міста 

Бурштин Івано – Франківської області упродовж  9 місяців  

2019 року. (Проєкт  №1836) 

ДОПОВІДАВ 

 

М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Ознайомила з  проєктом рішення та рекомендаціями 

до проєкту рішення комісії з питань законності та  етики 

(протокол від 03.12.2019 № 49) про підтримку проєкту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський голова 

Про написання п’ятьма прокурорами рапортів на 

звільнення. 

 Голосували про прийняття рішення № 04/85-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 
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«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04 /85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проєкт  

№1884) 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендаціями 

до проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 06.12.2019 № 31) 

(додаються). 

Запропонувала внести зміни:   

Зняти із пункту Міська рада («Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету») – 50000,0 грн. та направити на пункт 

«Надання дошкільної освіти (аварійна робота по 

ремонту системи опалення в ДНЗ № 2)» + 50000,0 грн. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 05/85 -19 за основу. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 05/85 -19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 05/85 -19. 

  «за»             -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни (додаються). 

 Голосували про прийняття рішення № 05/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/85-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про Програму надання шефської допомоги Чернівецькому 

прикордонному загону Західного Регіонального Управління 

Державної Прикордонної Служби України.(Проєкт№1841) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Н.Кицела, 

заступник 

міського 

голови 

Ознайомила з  проєктом рішення та рекомендаціями 

до проєкту рішення комісій: 

з питань гуманітарної політики 

(протокол від 04.12.2019 № 14) про підтримку проєкту 

рішення; 

    з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 11.12.2019 № 32) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 06/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/85-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про виконання рішення міської ради від 29 червня 2017 року                      

№ 07/34-17 «Про затвердження Програми «Безпечне місто 

2017- 2019 роки»».(Проєкт  №1840) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендаціями 

до проєкту рішення комісій: 

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 11.12.2019 № 32) про підтримку 

проєкту рішення; 

з питань законності та етики 

(протокол від 03.12.2019 № 49) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 07/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 
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«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/85-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження Програми «Безпечне місто 2020 - 2025 

роки».(Проєкт  №1889) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендаціями 

до проєкту рішення комісій: 

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 11.12.2019 № 32) про підтримку 

проєкту рішення; 

з питань законності та етики 

(протокол від 03.12.2019 № 49) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 08/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/85-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2020 рік. 

(Проєкт  №1839) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендаціями 

до проєкту рішення комісій: 

з питань гуманітарної політики 

(протокол від 04.12.2019  № 14) про підтримку 

проєкту рішення;  

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 11.12.2019 № 32) про підтримку 

проєкту рішення; 

з питань законності та етики 

(протокол від 03.12.2019 № 49) про підтримку 

проєкту рішення; 
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з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 12.12.2019 

№ 14) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 09/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/85-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про максимальне приведення фактичної мережі закладів 

загальної середньої освіти м. Бурштин до формули розрахунку 

освітньої субвенції. (Проєкт  №1835) 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 10/85 -19 за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  1 

«утрим.»    -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 10/85 -19 прийняти за основу. 

Примітка. Міський голова Роксолана Джура покинула зал засідань. 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Гулик, перший 

заступник 

міського голови 

 

Ознайомив з передумовами проєкту рішення та  

проєктом рішення. Ознайомив з рекомендаціями 

постійних депутатських комісій: 

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 11.12.2019 № 32) про підтримку 

проєкту рішення; 

  з питань гуманітарної політики 

(протокол від 04.12.2019  № 14) про підтримку 

проєкту рішення: 

п.1 ввести в дію з 01.09.2020 р; 

- п .2.1. виключити; 

- п. 2.2. викласти у наступній редакції: «здійснювати 
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набір учнів у 1-й клас у Бурштинському НВК, ЗОШ 

І-ІІІ ст. №1, ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ЗОШ І-ІІІ ст. №3 з 

розрахунку не менше 25 учнів на клас»; 

- п. 2.3. доповнити словами: Бурштинської гімназії 

та викласти в такій редакції: «здійснювати набір 

учнів у 5-й клас у Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Бурштинської 

гімназії  з розрахунку не менше 25 учнів на клас». 

ВИСТУПИЛИ: М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу  

Про рекомендації юридичного відділу 

(додаються). 

 Б.Рибчук,секретар 

міської ради 

Про пункт 1 та наслідки у випадку його 

прийняття. 

 І.Мазур, 

депутат міської 

ради,голова 

комісії з питань 

гуманітарної 

політики 

Про наповнюваність класів. Про наслідки об’єднання 

класів. 

Запропонувала не підтримувати  пункт 1: 

1. З 01.01.2020 року: 

1.1. призупинити навчання в 10 класі Бурштинської 

ЗОШ I-III ст. № 1; 

1.2. утворити в Бурштинській ЗОШ I-III ст. № 2 на 

паралелі третіх класів, де навчається 64 учні, два 

класи замість трьох (рекомендувавши закладу освіти 

провести бесіду з батьками про переведення 4-х 

учнів в інші ЗЗСО); 

1.3.об’єднати паралелі третіх класів у Бурштинській  

ЗОШ I-III ст. № 3 (рекомендувавши закладу освіти 

провести бесіду з батьками про переведення 7-ми 

учнів в інші ЗЗСО); 

1.4. об’єднати паралелі третіх класів у 

Бурштинському НВК (рекомендувавши закладу 

освіти провести бесіду з батьками про переведення 7-

ми учнів в інші ЗЗСО); 

1.5. об’єднати паралелі дев’ятих класів у 

Бурштинській  ЗОШ I-III ст. № 3 (рекомендувавши 

закладу освіти провести бесіду з батьками про 
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переведення 4-х учнів в інші ЗЗСО); 

1.6.об’єднати паралелі шостих класів у Бурштинській 

гімназії  (рекомендувавши закладу освіти провести 

бесіду з батьками про переведення 7-ми учнів в інші 

ЗЗСО). 

 У пунктах : 

2.1. вилучити «1 клас на паралелі»; 

2.2. вилучити « 1 клас на паралелі». 

 Б.Рибчук,секретар 

міської ради 

Доповнити підпункт 2.1 «(перший гімназійний)». 

 М.Шкарпович, 

депутат міської 

ради 

Про виступ голови комісії з питань гуманітарної 

політики І.Мазур. 

За пропозицією вилучити підпункт 2.2.                                 

«здійснювати набір учнів у 1-й клас Бурштинського 

НВК з розрахунку 1 клас на паралелі (не менше 25 

учнів)». 

 Л.Рик, 

депутат міської 

ради, голова 

комісії з питань 

бюджету та 

економічного 

розвитку 

Про аргументацію розгляду питння; розгляду 

питання про проблеми бюджетних установ міста; про 

розгляд питання; про можливість виникнення боргу 

по зарплаті. 

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

З пропозицією доопрацювати проєкт до травня 

2020. 

 Б.Рибчук,секретар 

міської ради 

Про надання слова голові профспілки працівників 

освіти міста О. Бойко. 

 Голосували про надання слова голові профспілки працівників освіти 

міста О.Бойко. 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Надати слово голові профспілки працівників освіти міста О.Бойко. 

ВИСТУПИЛИ: О.Бойко, 

голова 

профспілки 

працівників 

Про порушення закону при наданні місту Бурштин 

статусу міста обласного значення. Про економію 

закладів освіти 2 млн.грн. Про фінансування на 
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освіти міста  заробітню плату вчителів у 2019 році міською радою 

тільки 300000,0 грн. 

Про формульний розрахунок наповнюваності 

класів та Закон України «Про середню освіту». 

Про середню наповнюваність класів 22,5 учнів. 

Про пункт 2.2 проєкту рішення та перспективу у 

разі створення об’єднаної громади. 

 І.Мазур, 

депутат міської 

ради,голова 

комісії з питань 

гуманітарної 

політики 

 З пропозицією  пункт 2.2 доповнити «(не більше 30 

учнів) ». 

 Л.Горват,депутат 

міської ради 

 

Про проєкт рішення; про відсутність пропозицій 

від освітян; про прийняття рішення по мережі 

освітніх закладів виконкомом. Про вказівку робочої 

групи керівникам навчальних закладів та начальнику 

відділу освіти надати пропозиції по механізму 

виходу із ситуації. Про відсутність розгляду питання 

виконкомом. 

Запропонував пункт 2.4 доповнити «Бурштинської 

гімназії». 

 Б.Рибчук,секретар 

міської ради 

Про надання слова представнику батьківського 

комітету 3-А класу школи № 3  Ю. Корді. 

 Голосували про надання слова представнику батьківського комітету 3-А 

класу школи № 3  Ю.Корді. 

«за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Надати слово представнику батьківського комітету 3-А класу школи № 3  

Ю. Корді. 

ВИСТУПИЛИ: Ю. Корда, 

представник 

батьків від школи 

№ 3   

 Про заяву батьків щодо не закриття класу (вхідний 

від 20.12.2019 № Ко-895-19). 

 І.Мазур, 

депутат міської 

ради,голова 

З пропозицією зняти питання  на довивчення. 
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комісії з питань 

гуманітарної 

політики 

 В.Гулик, перший 

заступник 

міського голови 

 

Запропонував всі пункти розглядати з 01.09.2020. 

 Б.Рибчук,секретар 

міської ради 

Недоцільність розгляду пункту 1 з терміном 

01.09.2020. 

Запропонував доповнення до проєкту рішення 

пунктом: 

«Відділу освіти і науки Бурштинської міської ради до 

01.05.2020 подати проєкт рішення «Про формування 

попередньої мережі закладів освіти м. Бурштина та с. 

Вигівка на 2020-2021 навчальний рік» для розгляду 

на наступній сесії Бурштинської міської ради». 

 М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Про розгляд питання мережі до початку навчального 

року. 

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Про зняття своєї пропозиції. 

 І.Харів, 

депутат міської 

ради 

Запропонував депутатам І. Мазур та М. Шкарповичу 

зняти свої пропозиції та підтримати пропозицію 

Б.Рибчука. 

 Голосували про зняття пункту 1: 

«З 01.01.2020 року: 

1.1. призупинити навчання в 10 класі Бурштинської ЗОШ I-III ст. № 1; 

1.2. утворити в Бурштинській ЗОШ I-III ст. № 2 на паралелі третіх класів, 

де навчається 64 учні, два класи замість трьох (рекомендувавши закладу 

освіти провести бесіду з батьками про переведення 4-х учнів в інші 

ЗЗСО); 

1.3.об’єднати паралелі третіх класів у Бурштинській  ЗОШ I-III ст. № 3 

(рекомендувавши закладу освіти провести бесіду з батьками про 

переведення 7-ми учнів в інші ЗЗСО); 

1.4. об’єднати паралелі третіх класів у Бурштинському НВК 

(рекомендувавши закладу освіти провести бесіду з батьками про 

переведення 7-ми учнів в інші ЗЗСО); 
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1.5. об’єднати паралелі дев’ятих класів у Бурштинській  ЗОШ I-III ст. № 3 

(рекомендувавши закладу освіти провести бесіду з батьками про 

переведення 4-х учнів в інші ЗЗСО); 

1.6.об’єднати паралелі шостих класів у Бурштинській гімназії  

(рекомендувавши закладу освіти провести бесіду з батьками про 

переведення 7-ми учнів в інші ЗЗСО)». 

               «за»          -  16 

«проти»    -  1 

«утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Вилучити пункт 1 з проєкту рішення № 10/85-19. 

 Голосували про зміни до пункту пункту 2 проєкту рішення № 10/85-19: 

у  підпункті 2.1 доповнити (1-ий гімназійний),  вилучити «1 клас на 

паралелі» ; 

з підпункту 2.2 вилучити «1 клас на паралелі»; 

підпункт 2.4 доповнити «Бурштинської гімназії». 

               «за»          -  17 

«проти»    -  1 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до пункту пункту 2 проєкту рішення № 10/85-19: 

у  підпункті 2.1 доповнити (1-ий гімназійний),  вилучити «1 клас на 

паралелі» ; 

з підпункту 2.2 вилучити « 1 клас на паралелі»; 

підпункт 2.4 доповнити «Бурштинської гімназії». 

 Голосували про пропозицію депутата М.Шкарповича зняти підпункт 2.2                             

« здійснювати набір учнів у 1-й клас Бурштинського НВК з розрахунку 1 

клас на паралелі (не менше 25 учнів) ».          

              «за»          -  1 

«проти»    -  4 

«утрим.»   -  14 

(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. 

 Л.Горват, 

депутат міської 

ради 

Про  мотивацію голосування по змінах до проєкту. 

 Голосували про пропозицію І.Мазур зняти проєкт з обговорення.      

       

             «за»          -  3 

«проти»    -  9 

«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. 

Примітка. Міський голова Роксолана Джура присутня у залі засідань. 

 Голосували про доповнення проєкту рішення пунктом: 

«Відділу освіти і науки Бурштинської міської ради до 01.05.2020 подати 

проєкт рішення «Про формування попередньої мережі закладів освіти                 

м. Бурштина та с. Вигівка на 2020-2021 навчальний рік» для розгляду на 

наступній сесії Бурштинської міської ради». 

               «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Доповнити проєкт рішення пунктом: 

«Відділу освіти і науки Бурштинської міської ради до 01.05.2020 подати 

проєкт рішення «Про формування попередньої мережі закладів освіти                 

м. Бурштина та с. Вигівка на 2020-2021 н.р.» для розгляду на наступній 

сесії Бурштинської міської ради». 

 Голосували про прийняття рішення № 10/85-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  2 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/85-19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження програми фінансової підтримки 

громадської організації «Бурштинська міська федерація 

футболу» на 2020 рік.(Проєкт  №1887) 

ДОПОВІДАВ 

 

М.Шкарпович, 

головний 

спеціаліст відділу у 

справах молоді і 

спорту 

 

Ознайомив з  проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення комісій: 

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 11.12.2019 № 32) про підтримку 

проєкту рішення; 

з питань гуманітарної політики 

(протокол від 04.12.2019 № 14) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 11/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження програми розвитку та фінансової 

підтримки громадської організації фізкультурно-спортивного 

спрямування НФК«Бурштин - юнаки U14-U16» на 2020 

рік.(Проєкт  №1888). 

ДОПОВІДАВ 

 

М.Шкарпович, 

головний 

спеціаліст відділу у 

справах молоді і 

спорту 

 

Ознайомив з  проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення комісій: 

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 11.12.2019 № 32) про підтримку 

проєкту рішення; 

з питань гуманітарної політики 

(протокол від 04.12.2019 № 14) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 12/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 
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«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до Програми соціально-економічного 

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

№1890) 

ДОПОВІДАВ 

 

М.Назар, 

начальник 

відділу 

економіки та  

промисловості    
 

 

Ознайомила з  проєктом рішення та рекомендаціями  до 

проєкту рішення: 

комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 (протокол від  11.12.2019  № 32): 

- зняти з п. «Капітальний ремонт освітлення» - -

12168,0 грн.; 

- направити на п. «Заміна електрообладнання в 

будинку по вул. Петлюри,11» – +12168,0 грн.; 

- зняти з п. «Експертна  оцінка  комунального  

майна» - - 2996,20 грн.; 

- направити на заходи програми заміна вікон та 

дверей за співфінансуванням +2996,20 грн. 

  комісії з питань будівництва, архітектури та житлово –

 комунального  господарства (протокол від 12.12.2019 

№14) 

- зняти з п. «Капітальний ремонт освітлення» -            

-12168,0 грн.; 

- направити на п. «Заміна електрообладнання в 

будинку повул.Петлюри,11» – +12168,0 грн.; 

- зняти з п. «Експертна  оцінка  комунального  

майна» - -2996,20 грн.; 

-направити на заходи програми заміна вікон та 

дверей за співфінансуванням +2996,20 грн. 

 

Запропонувала внести зміни: 

- зняти п. «Cпівфінансування капітального 

ремонту дорожнього покриття від вул.Міцкевича 
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(автодорога Н-09 Львів-Мукачеве) до заїзду до 

будинку по вул.Енергетиків,11 у м.Бурштин Івано-

Франківської області» - -25000,0 грн. 

- зняти п. «Співфінансування капітального 

ремонтудорожньогопокриттявідвул. С.Бандери 

(автодорога Т-09-10 Бурштин-Калуш) до заїзду до 

будинку по вул.Будівельників,12 у м.БурштинІвано-

Франківської області»  - -25000,0 грн 

ВИСТУПИЛИ: І.Харів, депутат 

міської ради 

Запропонував внести зміни: 

- п. «Улаштування входів в під’їзди по 

вул.Січових Стрільців 17,21»  викласти у редакції  

«Аварійні роботи по улаштуванню входів в під’їзди 

по вул.Січових Стрільців 17,21». 

 - зняти з п. Капітальний ремонт освітлення -                     

-964,0 грн. 

- направити на п. «Технагляд по обслуговуванню 

вуличного освітлення» – +715,0 грн. 

п. «Технагляд по заміні електрообладнання в 

будинку по вул.Петлюри,11» - + 249,0 грн. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 13/85 -19 за основу. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 13/85-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення  № 13/85-19: 

- зняти з пункту  «Капітальний ремонт освітлення» - -12168,0 грн.; 

- направити на пункт «Заміна електрообладнання в будинку по 

вул.Петлюри,11» – +12168,0 грн.; 

- зняти з пункту «Експертна  оцінка  комунального  майна» -                                   

- 2996,20 грн.; 

- направити на заходи програми заміна вікон та дверей за 

співфінансуванням +2996,20 грн. 

-    пункт «Улаштування входів в під’їзди по вул. Січових Стрільців 
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17,21»  викласти у редакції  «Аварійні роботи по улаштуванню входів в 

під’їзди по вул.Січових Стрільців 17,21».  

- зняти з пункту «Капітальний ремонт освітлення» -  -964,0 грн. 

- направити на пункт «Технагляд по обслуговуванню вуличного 

освітлення» – +715,0 грн. та на пункт  «Технагляд по заміні 

електрообладнання в будинку по вул.Петлюри,11» - + 249,0 грн. 

- зняти п. «Cпівфінансування капітального ремонту дорожнього 

покриття від вул.Міцкевича (автодорога Н-09 Львів-Мукачеве) до заїзду 

до будинку по вул.Енергетиків,11 у м.Бурштин Івано-Франківської 

області» - -25000,0 грн. 

- зняти п. «Співфінансування капітального  ремонту дорожнього 

покриття від вул. С.Бандери (автодорога Т-09-10 Бурштин-Калуш) до 

заїзду до будинку по вул.Будівельників,12 у м.Бурштин Івано-

Франківської області»  - -25000,0 грн. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проєкту рішення № 13/85-19:  

зняти з пункту  «Капітальний ремонт освітлення» - -12168,0 грн.; 

- направити на пункт «Заміна електрообладнання в будинку по вул. 

Петлюри,11» – +12168,0 грн.; 

- зняти з пункту «Експертна  оцінка  комунального  майна» -                                   

- 2996,20 грн.; 

- направити на заходи програми заміна вікон та дверей за 

співфінансуванням +2996,20 грн. 

-    пункт «Улаштування входів в під’їзди по вул. Січових Стрільців 

17,21»  викласти у редакції  «Аварійні роботи по улаштуванню входів в 

під’їзди по вул.Січових Стрільців 17,21»  

- зняти з пункту «Капітальний ремонт освітлення» -  -964,0 грн. 

- направити на пункт «Технагляд по обслуговуванню вуличного 

освітлення» – +715,0 грн. та на пункт  «Технагляд по заміні 

електрообладнання в будинку по вул.Петлюри,11» - + 249,0 грн. 
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- зняти п. «Cпівфінансування капітального ремонту дорожнього 

покриття від вул.Міцкевича (автодорога Н-09 Львів-Мукачеве) до заїзду 

до будинку по вул.Енергетиків,11 у м.Бурштин Івано-Франківської 

області» - -25000,0 грн. 

- зняти п. «Співфінансування капітального  ремонту дорожнього 

покриття від вул. С.Бандери (автодорога Т-09-10 Бурштин-Калуш) до 

заїзду до будинку по вул.Будівельників,12 у м.Бурштин Івано-

Франківської області»  - -25000,0 грн. 

 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 13/85 -19 в цілому. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про внесення змін до Положення щодо проведення 

допорогових закупівель в новій редакції, затвердженого 

рішенням міської ради від 25.06.2019 № 05/76-19. (Проєкт  

№1838) 

 

ДОПОВІДАВ 

 

М.Назар, 

начальник 

відділу 

економіки та  

промисловості    
 

 

Ознайомила з  проєктом рішення та рекомендаціями  до 

проєкту рішення: 

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 11.12.2019 № 32): 

- консультаційні послуги з питань систем та з 

технічних питань працівників ЦНАП (ДП 

«Національні інформаційні системи» та 

бухгалтерської служби; 

- послуги по проведенню оцінки майна (будівель) 

центральної міської лікарні; 

- послуги приєднання ІТП до внутрішніх теплових 

мереж систем опалення і ГВП громадської будівлі по 

вул.Січових Стрільців,15; 
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- заходи  Програми «Безпечне місто 2020 - 2025 

роки» (товари, послуги, роботи). 

з питань законності та етики 

(протокол від 03.12.2019 № 49) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 14/85 -19 за основу. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 14/85-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення  № 14/85-19: 

- консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань 

працівників ЦНАП (ДП «Національні інформаційні системи» та 

бухгалтерської служби; 

- послуги по проведенню оцінки майна (будівель) центральної міської 

лікарні; 

- послуги приєднання ІТП до внутрішніх теплових мереж систем 

опалення і ГВП громадської будівлі по вул.С.Стрільців,15; 

- заходи  Програми «Безпечнемісто 2020 - 2025 роки» (товари, послуги, 

роботи). 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проєкту рішення № 14/85-19:  

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 14/85 -19 в цілому. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/85 -19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» на списання основних засобів. (Проєкт  №1892) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Бандура, 

завідувач 

сектору 

житлово - 

комунального  

господарства  

та обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з  проєктом рішення та рекомендаціями 

комісій: 

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 11.12.2019 № 32) про підтримку проєкту 

рішення. 

 

 Голосували про прийняття рішення № 15/85-19 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження  містобудівної документації «Детальний 

план території для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку на земельній ділянці площею 0,328 га по   вул. 

Шухевича, б/н в м. Бурштин Івано-Франківської 

області».(Проєкт  №1867) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Т.Білоока, 

завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

 

Ознайомила з  проєктом рішення та рекомендаціями 

до проєкту рішення комісій: 

 з питань будівництва, архітектури та житлово –

 комунального  господарства (протокол від 12.12.2019 

№14) про підтримку проєкту рішення; 

земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019 №13) про підтримку проєкту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Дулик, 

депутат міської 

ради  

Про необхідність прибрати дану територію 

власником. 

 

 Голосували про прийняття рішення № 16/85-19 в цілому. 

              «за»          -  22 
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«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді  на 2019 

рік».(Проєкт  №1863) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з поданими матеріалами, проєктом 

рішення та рекомендацією до проєкту рішення комісій 

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 12-14.12.2019 № 15),  з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального  

господарства (протокол від 12-14.12.2019 № 15), 

земельної та з питань екології (протокол від 12-

14.12.2019 № 15) (додається). 

Запропонував внести зміни (додаються). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 17/85 -19 за основу. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 17/85-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення  № 17/85-19 (додаються). 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проєкту рішення № 17/85-19 (додаються).  

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 17/85 -19 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський голова 

 Ознайомила із повідомленням щодо потенційного 

конфлікту інтересів (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про умови оплати праці міського голови на 2020 рік. (Проєкт  

№1862) 

ДОПОВІДАВ 

 

І.Фітак, 

завідувач 

сектору 

кадрової роботи 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 11.12.2019                      

№ 32) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 19/84 -19 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/84 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки. (Проєкт  

№1885) 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/85 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 18. Про внесення змін в структуру і  штатну чисельність 

Бурштинської міської ради.(Проєкт  №1893) 

ДОПОВІДАВ 

 

С.Видай, 

керуюча 

справами 

виконкому 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 11.12.2019                      

№ 32) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 18/85 -19 в цілому. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/85 -19  в цілому (рішення додається). 
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ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

        Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 11.12.2019                      

№ 32) про підтримку проєкту рішення.  

 Голосували про прийняття рішення № 20/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/85-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про бюджет міста Бурштина на 2020 рік.(Проєкт  №1886) 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

      Ознайомила з проєктом рішення, презентацією 

бюджету на 2020 рік та рекомендацією до проєкту 

рішення комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку (протокол від 11.12.2019    № 32) щодо змін у 

додатках №1-6 та проєкту рішення (додаються). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський голова  

Взяла участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 21/85 -19 за основу. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  1 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 21/85-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення  № 21/85-19:  

додатки № 1 – 6 та проєкту рішення. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  1 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проєкту рішення № 21/85-19.  

 Голосували про прийняття рішення № 21/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 
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«проти»    -  1 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/85-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 22. 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 приватну власність  (гр. 

Осташ М.С.).(Проєкт  №1844) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 10.12.2019  № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 22/85-19 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про укладання договору оренди земельної ділянки в м. Бурштин, 

по вул. Шухевича,б/н (гр. Мрочко Л.М.). (Проєкт №1845) 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 10.12.2019 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 23/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/85 -19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею  у 

приватну власність (гр. Марунчак Л.М.). (Проєкт №1846) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 24/85-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (гр. Сикута М.І.).(Проєкт №184  

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 25/85-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (гр. Сикута М.І.).(Проєкт  №1848) 
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ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 26/85-19 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 27. 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. Тростянецька С.В.).               

(Проєкт  №1849) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 27/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у приватну власність                                       

(гр. Юрків О.І.).(Проєкт  №1850) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 
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відділу (протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 28/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у приватну власність (гр. 

Олексів Д.С.). (Проєкт  №1851)  

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 29/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність                           

(гр. Костюк А.С.).(Проєкт  №1852) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 
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 Голосували про прийняття рішення № 30/85-19 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража з передачею у приватну власність (гр. Колосов В.В.). 

(Проєкт  №1853)  

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 31/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність (гр. Нога Л.Я.). 

(Проєкт  №1854)  

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 32/85-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у приватну власність (гр. 

Ляхович М.О.).(Проєкт№1855) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 33/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 34. 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. Костюк 

А.С.).(Проєкт№1856) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 34/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 35. 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 приватну власність 

(гр. Ляхович М.О.). (Проєкт №1857) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 35/85-19 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) згідно свідоцтва про право на 

спадщину за законом на земельну частку пай (гр. Коваль 

О.Б.).(Проєкт№1858) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 36/85-19 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/85 -19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (гр. Полегенько 

Г.І.).(Проєкт№1859)                                                                       

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 37/85-19 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 37/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (гр. Сикута М.І.).( Проєкт 

№1860) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 38/85-19 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 38/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
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ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність 

(гр. Юрків О.І.).(Проєкт №1861) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення №39/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди 

земельної ділянки (п/п Беркій Н.В.).(Проєкт  №1870) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 40/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 40/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у приватну власність (гр. 

Рега Г.В.).(Проєкт  №1871) 

ДОПОВІДАВ: В.Копаниця, 

начальник 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 
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 земельно  -  

екологічного 

відділу 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 41/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 42. 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 приватну власність 

(гр. Рега Г.В.).(Проєкт  №1872) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 42/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський голова 

 Ознайомила із повідомленням щодо потенційного 

конфлікту інтересів (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 43. 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 приватну власність (гр. 
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Федунків І.М.).(Проєкт  №1873). 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 43/85-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 44. 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 приватну власність (гр. 

Малькут О.П.).(Проєкт  №1874) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 44/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 44/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для  розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Бурштин 

по вул. Т.Шевченка,7 з укладанням договору оренди землі (ПРАТ 

«Укрхудожпром»).(Проєкт  №1875) 
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ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 45/85-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 45/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

 Ознайомив із повідомленням щодо реального 

конфлікту інтересів (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 46. Про відмову у виділенні земельної ділянки площею 2,00 га 

громадянці  Олійник О.М..(Проєкт  №1876)  

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 10.12.2019 № 13) про підтримку 

проєкту рішення. 

Ознайомив з рекомендацією юридичного відділу 

та запропонував внести зміни до проєкту: 

ст. 118 на ст. 34 «Земельного Кодексу України», 

визначення «територія садибної забудови» на 

«сінокоси». 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 46/85 -19 за основу. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  1 

«утрим.»    -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 46/85-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення  № 46/85-19:  

ст.118 на ст.34 «Земельного Кодексу України », визначення «територія 

садибної забудови» на «сінокоси».  
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 «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проєкту рішення № 46/85-19.  

 

 Голосували про прийняття рішення № 46/85-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  1 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 46/85-19  в цілому (рішення додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

 Ознайомив із повідомленням щодо 

потенційного конфлікту інтересів (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 47. Про відмову у виділенні земельної ділянки площею 2,00 га 

громадянину Михайлишину С.П..(Проєкт  №1877) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 10.12.2019 № 13) про підтримку 

проєкту рішення. 

Ознайомив з рекомендацією юридичного відділу 

та запропонував внести зміни до проєкту: 

ст. 118 на ст.34 «Земельного Кодексу України», 

визначення «територія садибної забудови» на 

«сінокоси». 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.О.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Про мотиви відмови. 

 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 47/85 -19 за основу. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 47/85-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення  № 47/85-19:  

ст.118 на ст.34 «Земельного Кодексу України », визначення «територія 

садибної забудови» на «сінокоси».  

 «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проєкту рішення № 47/85-19.  

 

 Голосували про прийняття рішення № 47/85-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/85-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 48. Про відмову у виділенні земельної ділянки площею 2,00 га 

громадянину Михайлишину П.С..(Проєкт  №1878) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 10.12.2019  № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

Ознайомив з рекомендацією юридичного відділу 

та запропонував внести зміни до проекту: 

ст.118 на ст.34 «Земельного Кодексу України », 

визначення «територія садибної забудови» на 

«сінокоси». 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 48/85 -19 за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 21/85-19 прийняти за основу. 
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 Голосували про зміни до проєкту рішення  № 48/85-19: 

ст.118 на ст.34 «Земельного Кодексу України », визначення «територія 

садибної забудови» на «сінокоси».  

 «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проєкту рішення № 48/85-19.  

 

 Голосували про прийняття рішення № 48/85-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0  

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/85-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 49. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій з передачею у постійне 

користування Релігійна організація «Провінція Зарваницької 

Божої Матері Згромадження Воплоченного Слова в Україні 

Української Греко-Католицької Церкви».(Проєкт  №1880) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 49/85-19 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 49/85 -19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 50. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення садівництва  з 

передачею у приватну власність ( гр. Вербовська О.Р.).(Проєкт  

№1881) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 50/85-19 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 51. Про укладання договору оренди земельної ділянкив м. Бурштин, 

по вул. С.Бандери, 80 А  (гр. Чава Н.Г.).(Проєкт  №1882) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019  № 13) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 51/85-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 51/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 52. Про відмову у виділенні земельної ділянки площею 2,00 га 

громадянину Галамазі О.О. (Проєкт  №1883) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019 № 13) про підтримку проєкту 
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рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 52/85-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 52/85 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 53. Відповіді на депутатські запити. (Не було) 

СЛУХАЛИ: 54. Депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 55. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, міський 

голова  

Про тариф на виробництво теплової енергії. 

Про ситуацію на Бурштинській ТЕС. 

Про фінансування КП «Житловик». 

Про акцію на Бурштинській ТЕС щодо звільнення за 

власним бажанням. 

Про роботи по місту. 

Про відкриття новорічної ялинки 22.12.2019. 

Про позачергову сесію 27.12.2019. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про підготовку до позачергової сесії. 

  

 Р.Джура, міський 

голова 

Про святкування Дня енергетика у місті. 

Про ремонт дороги по вул. Енергетиків. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


