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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

вісімдесят восьмої   сесії міської ради сьомого скликання 

Від  29 січня  2020 року        м. Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:40 

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 (І.Дашевич, Р.Дидик, І.Карвацький,  

А.Крижалка, І.Харів). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 88 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. Л.Горват – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 88 сесію. 

     «за»            -  21 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 88 сесію депутата міської ради 

Л.Горвата. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний вісімдесят восьмої  сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного 

вісімдесят восьмої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про надання дозволу на використання зображення 

герба і прапора міста. (Проєкт  №1894). 

2. Про надання дозволу на використання зображення 

герба і прапора міста. (Проєкт  №1895). 

Доповідач: І.Мельник – головний 

спеціаліст юридичного відділу 

послуг» 

3. Про затвердження міської цільової програми 
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«Захисник Вітчизни» на 2020 рік. (Проєкт  №1902). 

Доповідач: В.Гулик – перший заступник 

міського голови 

4. Про внесення змін до рішення міської ради 

№08/66-19 від 24.01.2019 року «Про затвердження 

«Програми фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2019-2020 рр. (Проєкт  

№1922). 

Доповідач: І.Рибчук – головний 

спеціаліст відділу економіки і промисловості 

5. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. 

(Проєкт  №1917). 

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

(Проєкт  №1918). 

Доповідач: О.Петровська – начальник 

фінансового відділу 

7. Про виділення коштів. (Проєкт  №1896). 

Доповідач: С.Коцур –  начальник відділу 

соціального захисту населення 

8. Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку м. Бурштина та с. Вигівка на 

2019 рік. (Проєкт  №1903). 

9. Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с. Вигівка на 

2020 рік. (Проєкт  №1921). 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу 

економіки і промисловості 

10. Про затвердження Концепції розвитку е-

врядування Бурштинської міської ради на 2020-2021 

роки. (Проєкт №1923). 

Доповідач: С.Видай – керуюча справами 

виконкому 

11. Про затвердження граничної чисельності закладів 

культури м. Бурштин та с. Вигівка. (Проєкт №1924). 

Доповідач: Т.Зорій – начальник відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків  

12. Про безоплатну передачу інших необоротних 

матеріальних активів на баланс Галицького районного 

сектору філії державної установи «Центр пробації». 

(Проєкт №1925). 

13. Про безоплатну передачу інших необоротних 

матеріальних активів (Акордеона) на баланс Відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради. (Проєкт №1926). 

14. Про безоплатну передачу інших необоротних 

матеріальних активів на баланс КП «Житловик». 

(Проєкт №1927). 

   Доповідач: І.Федунків –  головний  

бухгалтер 

15. Про затвердження  містобудівної документації 

«Детальний план території по вул. С.Бандери, 88-А в м. 
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Бурштин Івано-Франківської області». (Проєкт  

№1898). 

16. Про затвердження містобудівної документації 

«Детальний план території окремої земельної ділянки 

площею 0,0147 га на вул. С. Бандери, б/н в м. Бурштин 

Івано-Франківської області». (Проєкт  №1904). 

17. Про затвердження містобудівної документації 

«Детальний план території окремої земельної ділянки 

площею 0,0278 га на вул. Будівельників, б/н в м. 

Бурштин Івано-Франківської області». (Проєкт  

№1905). 

18. Про внесення змін до рішення міської ради VII 

сесії третього демократичного скликання від 

10.09.1999 р. «Про перейменування частини вулиці С. 

Гнатюка». (Проєкт  №1906). 

Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

19. Про План природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2020 рік. 

(Проєкт  №1897). 

20. Про внесення змін в рішення міської ради від 

24.01.2019 № 01/66-19 «Про внесення змін в рішення 

міської ради від 26.01.2018 № 03/44-18 «Про внесення 

змінв «Цільову програму у галузі розвитку земельних 

відносин на території Бурштинської міської ради на 

2017-2020 роки». (Проєкт  №1899). 

  Доповідач:В.М.Копаниця – начальник 

земельно  -  екологічного відділу 

Земельні питання 

21. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

з передачею у приватну власність (громадяни Олексів 

Д.С., Бортова Г.М., Лисий В.З.). (Проєкт  №1907). 

22. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодовстановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Заяць Ю.В., Олійник 

С.О., Бортова Г.М.). (Проєкт  №1908). 

23. Про затвердження «Технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок» по вул. С.Стрільців б/н з укладанням 

договору оренди землі(приватний підприємець 

Костюченко А.В.). (Проєкт  №1909). 

24. Про заключення договору оренди земельної 

ділянки в м. Бурштин, по вул. Шухевича,2А 

(приватний підприємець Головінський Р.Б.). (Проєкт  

№1910). 
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25. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність 

(громадяни Іванків І.О., Любінець З.П.). (Проєкт  

№1911). 

26. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення садівництва з передачею у 

приватну власність ( громадяни Товста Г.О., Дяків 

Л.М.). (Проєкт  №1912). 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража з передачею у приватну 

власність (гр. Баранович М.В.). (Проєкт  №1913). 

28. Про надання дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів, з передачею у 

приватну власність (громадяни Петровська Л.В., 

Стасишин Г.Г.). (Проєкт  №1914). 

29. Про поставлення на чергу для одержання 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

жилих будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (громадяни Іванків А.П., 

Храновський Р.В.). (Проєкт  №1915). 

30. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування індивідуальногогаража 

з передачею у приватну власність (громадянин 

Лохаївський І.І.). (Проєкт  №1916). 

31. Про внесення в список черговості на виділення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних 

гаражів (громадяни Сідельник З.З., Голинський І.І., 

Скальський В.І.). (Проєкт  №1919). 

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. гр. 

Кобель П.Г., Шаповайло М.М., Возняк М.М., Іванків 

І.О., Костецький Ю.Є., Горішний Б.В, БілоокаТ.І., 

Любінець Г.М., Максимів М.Б.). (Проєкт  №1920). 

Доповідач:В.М.Копаниця – начальник 

земельно  -  екологічного відділу 

33. Відповіді на депутатські запити. 

34. Депутатські запити. 

35. Різне. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

    Про зняття з порядку денного пункту 8 «Про 

внесення змін до Програми соціально-економічного 

розвитку м. Бурштина та  с. Вигівка на 2019 рік» 

(проєкт  №1903), згідно службової записки начальника 

відділу економіки і промисловості М.Назар 

(додається). 

     Про включення до порядку денного пункту «Про 

надання попереднього погодження Громадській  

організації «Братство демократичної української  

молоді» на продаж земельної ділянки  для будівництва 

ринку по реалізації промислових та продовольчих 

товарів  в м. Бурштин по вул.Міцкевича,49 А» (проєкт  

№1330), згідно службової записки начальника 

земельно  -  екологічного відділу В.Копаниця 

(додається). 

 Голосували про прийняття проєкту порядку денного 88 сесії за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт порядку денного 88 сесії  прийняти за основу. 

 Голосували про зняття з порядку денного проекту №1903 «Про 

внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку                          

м. Бурштина та  с. Вигівка на 2019 рік».  

 «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:          Зняти з порядку денного проєкт №1903 «Про внесення змін до 

Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштина та  с. Вигівка 

на 2019 рік».  

 Голосували про включення до порядку денного проєкту №1330 «Про 

надання попереднього погодження Громадській  організації «Братство 

демократичної української молоді» на продаж земельної ділянки  для 
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будівництва ринку по реалізації промислових та продовольчих товарів  

в м. Бурштин по вул.Міцкевича,49 А». 

  «за»             - 12 

«проти»     -  4 

«утрим.»    -  6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова. 

 Голосували про порядок денний 88 сесії в цілому. 

  «за»              -  22 

      «проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний вісімдесят восьмої сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Про надання дозволу на використання зображення герба і 

прапора міста. (Проєкт  №1894). 

2. Про надання дозволу на використання зображення герба і 

прапора міста. (Проєкт  №1895). 

Доповідач: І.Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

послуг» 

3. Про затвердження міської цільової програми «Захисник 

Вітчизни» на 2020 рік. (Проєкт  №1902). 

Доповідач: В.Гулик – перший заступник міського голови 

4. Про внесення змін до рішення міської ради № 08/66-19 від 

24.01.2019 року «Про затвердження «Програми фінансового 

забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2019-2020 рр. (Проєкт  №1922). 

Доповідач: І.Рибчук – головний спеціаліст відділу економіки і 

промисловості 

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

№1918). 

6. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік.  (Проєкт  

№1917). 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

7. Про виділення коштів. (Проєкт  №1896). 

Доповідач: С.Коцур –  начальник відділу соціального захисту 

населення 

8. Про внесення змін до Програми соціально-економічного 

розвитку м.Бурштина та с. Вигівка на 2020 рік. (Проєкт  №1921). 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки і 

промисловості 

9. Про затвердження Концепції розвитку е-врядування 
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Бурштинської міської ради на 2020-2021 роки. (Проєкт №1923). 

Доповідач: С.Видай – керуюча справами виконкому 

10. Про затвердження граничної чисельності закладів культури 

м. Бурштин та с. Вигівка. (Проєкт №1924). 

Доповідач: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків  

11. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних 

активів на баланс Галицького районного сектору філії державної 

установи «Центр пробації». (Проєкт №1925). 

12. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних 

активів (Акордеона) на баланс Відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків Бурштинської міської ради. (Проєкт №1926). 

13. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних 

активів на баланс КП «Житловик». (Проєкт №1927). 

Доповідач: І.Федунків –  головний  бухгалтер 

14. Про затвердження  містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. С.Бандери, 88-А в м. Бурштин Івано-

Франківської області». (Проєкт  №1898). 

15. Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території окремої земельної ділянки площею 0,0147 га на вул. С. 

Бандери, б/н в м. Бурштин Івано-Франківської області». (Проєкт  

№1904). 

16. Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території окремої земельної ділянки площею 0,0278 га на вул. 

Будівельників, б/н в м. Бурштин Івано-Франківської області». (Проєкт  

№1905). 

17. Про внесення змін до рішення міської ради VII сесії третього 

демократичного скликання від 10.09.1999 р. «Про перейменування 

частини вулиці С. Гнатюка». (Проєкт  №1906). 

Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору містобудування та 

архітектури 

18. Про План природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2020 рік. (Проєкт  №1897). 

19. Про внесення змін в рішення міської ради від 24.01.2019 № 

01/66-19 «Про внесення змін в рішення міської ради від 26.01.2018 № 

03/44-18 «Про внесення змінв «Цільову програму у галузі розвитку 

земельних відносин на території Бурштинської міської ради на 2017-

2020 роки». (Проєкт  №1899). 

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

відділу 

Земельні питання 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадяни Олексів Д.С., Бортова Г.М., Лисий 

В.З.). (Проєкт  №1907). 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодовстановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 
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передачею у приватну власність (громадяни Заяць Ю.В., Олійник С.О., 

Бортова Г.М.). (Проєкт  №1908). 

22. Про затвердження «Технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок» по вул. С.Стрільців б/н 

з укладанням договору оренди землі(приватний підприємець 

Костюченко А.В.). (Проєкт  №1909). 

23. Про заключення договору оренди земельної ділянки в м. 

Бурштин, по вул. Шухевича,2А (приватний підприємець Головінський 

Р.Б.). (Проєкт  №1910). 

24. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Іванків І.О., 

Любінець З.П.). (Проєкт  №1911). 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

приватну власність ( громадяни Товста Г.О., Дяків Л.М.). (Проєкт  

№1912). 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею 

у приватну власність (гр. Баранович М.В.). (Проєкт  №1913). 

27. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів, 

з передачею у приватну власність (громадяни Петровська Л.В., 

Стасишин Г.Г.). (Проєкт  №1914). 

28. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) (громадяни Іванків А.П., 

Храновський Р.В.). (Проєкт  №1915). 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуальногогаража 

з передачею у приватну власність (громадянин Лохаївський І.І.). 

(Проєкт  №1916). 

30. Про внесення в список черговості на виділення земельних 

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (громадяни Сідельник 

З.З., Голинський І.І., Скальський В.І.). (Проєкт  №1919). 

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. гр. Кобель П.Г., 

Шаповайло М.М., Возняк М.М., Іванків І.О., Костецький Ю.Є., 

Горішний Б.В, БілоокаТ.І., Любінець Г.М., Максимів М.Б.). (Проєкт  

№1920). 

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

відділу 

32. Відповіді на депутатські запити. 

33. Депутатські запити. 

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

міста. (Проєкт  №1894) 

ДОПОВІДАВ 

 

І.Мельник, 

головний 

спеціаліст 

юридичного 

відділу 

 

Ознайомив з  проєктом рішення.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 І.Мазур, депутат 

міської ради, 

голова комісії з 

питань 

гуманітарної 

політики 

Про висновки та рекомендації комісії з питань 

гуманітарної політики (протокол від 15.01.2020                  

№ 1): 

       у зв’язку з порушенням п. 4.6, положення про 

зміст, опис і порядок застосування символіки міста 

Бурштин, комісія не підтримує проєкт рішення. 

 Л.Горват, депутат 

міської ради, 

голова комісії з 

питань  законності 

та етики 

Про висновки та рекомендації комісії з питань 

законності та етики (протокол від 15.01.2020                  

№ 50): 

       комісія не підтримує проєкт рішення. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про розгляд проєкту на засіданні комісії з 

питань законності та етики та рекомендацією 

комісії внести зміни до положення про зміст, опис і 

порядок застосування символіки міста Бурштин. 

 Л.Горват, депутат 

міської ради, 

голова комісії з 

питань  законності 

та етики 

Запропонував внести зміни до пункту 1 проєкту 

рішення: 

«Відмовити в наданні дозволу громадянину Сергію 

Редькіну на використання затверджених зображень 

герба й прапора Бурштинської міської ради на 

основній світлині некомерційної інтернет групи 

«Бурштин.info»». 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 01/88 -20 за основу. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  1 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 01/88 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до пункту проєкту рішення № 01/88 -20, 

запропоноваті депутатом Л.Горватом. 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до пункту 1: 

         Відмовити в наданні дозволу громадянину Сергію Редькіну на 

використання затверджених зображень герба й прапора Бурштинської 

міської ради на основній світлині некомерційної інтернет групи 

«Бурштин.info». 

 Голосували про прийняття рішення № 01/88-20 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання дозволу на використання зображення герба і 

прапора міста. (Проєкт  №1894) 

ДОПОВІДАВ 

 

І.Мельник, 

головний 

спеціаліст 

юридичного 

відділу 

 

Ознайомив з  проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення комісій: 

- з питань гуманітарної політики (протокол від 

15.01.2020 № 1): 

 «У зв’язку з порушенням п. 4.6, положення про 

зміст, опис і порядок застосування символіки міста 

Бурштин, комісія не підтримує проєкт рішення»; 

- з питань законності та  етики (протокол від 

15.01.2020 № 50) про не підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 02/88 -20 за основу. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 
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«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 02/88 -20 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Л.Горват, депутат 

міської ради, 

голова комісії з 

питань  законності 

та етики 

Запропонував внести зміни до пункту 1 проєкту 

рішення: 

«Відмовити в наданні дозволу громадянину 

Літвінову Володимиру на використання 

затверджених зображень герба й прапора 

Бурштинської міської ради на сторінці інтернет 

групи «Новий Бурштин», інтернет групи «Типовий 

Бурштин» та на власній сторінці». 

 Голосували про зміни до пункту 1 проєкту рішення № 02/88 -20 

запропоноваті депутатом Л.Горватом. 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести змінидо пункту 1: 

        «Відмовити в наданні дозволу громадянину Літвінову Володимиру 

на використання затверджених зображень герба й прапора Бурштинської 

міської ради на сторінці інтернет групи «Новий Бурштин», інтернет 

групи «Типовий Бурштин» та на власній сторінці». 

 Голосували про прийняття рішення № 02/88-20 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження міської цільової програми «Захисник Вітчизни» 

на 2020 рік. (Проєкт  №1902). 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Гулик, перший 

заступник 

міського голови  

Ознайомив з  проєктом рішення та рекомендаціями 

до проєкту рішення комісій: 

з питань гуманітарної політики 
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(протокол від 15.01.2020 № 1) про підтримку проєкту 

рішення; 

комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку (протокол від 20.01.2020 № 2) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 03/88-20 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03 /88 -20 в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення міської ради № 08/66-19 від 

24.01.2019 року «Про затвердження «Програми фінансового забезпечення 

апарату управління Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області на 2019-2020 рр. (Проєкт  №1922). 

 

ДОПОВІДАВ 

 

І.Рибчук, 

головний 

спеціаліст 

відділу 

економіки і 

промисловості 

Ознайомила з  проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 20.01.2020 № 2) 

про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 04/88-20в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04 /88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

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

№1918). 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендаціями 

до проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 16.12.2019 № 33, 

протокол від 26.12.2019 № 34) (додаються). 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 05/88 -20 за основу. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 05/88 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 05/88 -20. 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни (додаються). 

 Голосували про прийняття рішення № 05/88-20 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/88-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік.  (Проєкт  

№1917). 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 20.01.2020  № 2 ) (додаються). 

Запропонувала внести зміни:   

           Пункт 1.2. викласти в редакції: 

 «Зменшити призначення по Програмі 

функціонування Центру надання адміністративних 

послуг м. Бурштина на 2019-2020 роки в сумі 

20000,00 грн. та відповідно збільшити по Програмі 

фінансового забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської 
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області на 2019-2020 роки в сумі 20000,00 грн.(для 

придбання паливо-мастильних матеріалів)». 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 06/88-20 за основу. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 06/88 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 06/88-20. 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни (додаються). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

В.Рик, депутат 

міської ради, 

голова комісії з 

питань  бюджету 

та економічного 

розвитку 

       З пропозицією  виділити 30 тис.грн. для 

співфінансування встановлення зупинки по 

вул.Стуса 6 із статті «Обслуговування фонтану». 

 В.Бублінський, 

депутат міської 

ради 

Про встановлення зупинки по вул.Стуса 6. 

 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про склад по вул.Стуса. 

Про перенесення зупинки за кошти підприємція. 

Про передачу коштів на потреби дитячого 

футбольного клубу. 

 В.Бублінський, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 
Про перенесення зупинки за власний кошт. 

 Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

 

Про підтримку пропозиції депутата В.Рика. 

 
Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про необхідність виділення коштів для 

обслуговування льодової арени. 
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 Голосували про зміни до проєкту рішення № 06/88-20 

запропоновані В.Риком. 

  «за»             -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни : 

1.3. Зменшити призначення по «Запуск та обслуговування міського 

фонтану» в сумі 30000,00 грн та відповідно збільшити по 

«Облаштування критої автобусної зупинки по вул.Стуса в м.Бурштин 

(співфінансування)» на 30000,00 грн. 

 Голосували про прийняття рішення № 06/88-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/88-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 7.  Про виділення коштів. (Проєкт  №1896). 

ДОПОВІДАВ: 

 

С.Коцур,  

начальник 

відділу 

соціального 

захисту 

населення  

Ознайомила з  проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 20.01.2020 № 2) 

про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 07/88-20 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/88- 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до Програми соціально-економічного 

розвитку м. Бурштина та с. Вигівка на 2020 рік. (Проєкт  №1921). 



 16 

ДОПОВІДАВ 

 

М.Назар, 

начальник 

відділу 

економіки та  

промисловості    

Ознайомила з  проєктом рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 08/88 - 20 за основу. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 08/88- 20 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: М.Назар, 

начальник 

відділу 

економіки та  

промисловості    

 

Ознайомила з рекомендаціями  до проєкту рішення: 

комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 (протокол від  20.01.2020  № 2) : 

      Зняти з пункту 1 «Підготовка міста до святкових 

заходів в частині підрядних робіт по благоустрою»               

-20,0 тис. грн  на пункт 22 «Косіння трави по місту». 

      Зняти з пункту  8 «Обслуговування ковзанки в 

районі вул.Коновальця, Стефаника» - 30,0 тис.грн. 

на пункт 5 «Запуск та обслуговування міського 

фонтану». 

 Ознайомила з пропозицією В.Рика: 

      Зняти з  пункт 5 «Запуск та обслуговування 

міського фонтану» - 30,0 тис.грн та направити на 

пункт «Облаштування критої автобусної зупинки по 

вул.Стуса в м.Бурштин (співфінансування)». 

  комісії з питань будівництва, архітектури та житлово –

 комунального  господарства (протокол від 16.01.2020 

№15) : 

Зняти з пункту 1 «Підготовка міста до святкових 

заходів в частині підрядних робіт по благоустрою»               

-15,0 тис. грн. 

Зняти з пункту 3 «Очищення від снігу та 

посипання доріг  та пішохідних доріжок у зимовий 

період» - 20,0 тис.грн. 

     Направити на пункт 5 «Запуск та 
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обслуговування міського фонтану» + 50,0 тис.грн. 

Зняти з пункту  8 «Обслуговування ковзанки в 

районі вул.Коновальця, Стефаника» - 30,0 тис.грн. 

Зняти з пункту  10 «Поточний ремонт ліфтів» -

50,0 тис.грн. 

Зняти з пункту  11 « Капітальний ремонт ліфтів»                     

-50,0 тис.грн. 

Направити на пункт 25 «Розробка робочих 

проєктів, експертиза» +50,0 тис.грн. 

Направити на пункт 29 «Закупка системи 

електронного голосування» + 80,0 тис.грн. 

 В.Рик, депутат 

міської ради 

З пропозицією не знімати кошти з обслуговування 

ліфтів. 

 І.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Про пропозиції комісії з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального  

господарства щодо запуску фонтану та розробці 

робочих проектів, експертиз.  

 Р.Джура, 

міський голова 

Про кошториси на дороги на вул. Стуса – Коновальця, 

вул.Шевченка, вул.Будівельників. 

 І.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Зняти з пункту  10 «Поточний ремонт ліфтів» -50,0 

тис.грн. 

Зняти з пункту  11 « Капітальний ремонт ліфтів»                     

-50,0 тис.грн. 

Направити на пункт 5 «Запуск та обслуговування 

міського фонтану» + 50,0 тис.грн. 

Направити на пункт 25 «Розробка робочих 

проектів, експертиза» +50,0 тис.грн. 

 Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

З пропозицією взяти за основу пропозиції 

комісії з питань бюджету та економічного розвитку.   

 В.Рик, депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 І.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 В.Рик, депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 
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 К.Соронович, 

депутат міської 

ради 

З пропозицією не знімати 50,0 тис.грн. з пункту 

«Поточний ремонт ліфтів». 

 Л.Івасюк, 

депутат міської 

ради 

З пропозицією заслухати першого заступника міського 

голови В.Гулика. 

 В.Гулик, перший 

заступник 

міського голови 

Про план перевірки ліфтів у поточному році. 

Запропонував не знімати 50,0 тис.грн. з пункту 

«Поточний ремонт ліфтів». 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

З пропозицією не знімати 50,0 тис.грн. з пункту 

«Поточний ремонт ліфтів». 

 В.Гулик, перший 

заступник 

міського голови 

Взяв участь в обговоренні. 

 І.Мазур, депутат 

міської ради  

З пропозицією виділити 10,0 тис.грн. на 

«Обслуговування ковзанки в районі вул.Коновальця, 

Стефаника» 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 В.Рик, депутат 

міської ради 
Взяв участь в обговоренні. 

 В.Рик, депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про зміни у додатку до пункту 1 проєкту рішення                            

№ 08/88- 20. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни у додатку до пункту 1 проєкту рішення № 08/88 - 20 та 

викласти його в наступній редакції (додається).  

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 08/88- 20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/88- 20 в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Концепції розвитку е-врядування 

Бурштинської міської ради на 2020-2021 роки. (Проєкт №1923). 

ДОПОВІДАВ 

 

С.Видай, 

керуюча 

справами 

виконкому  

 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення: 

- з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 20.01.2020 № 2) про підтримку проєкту 

рішення; 

- з питань законності та етики 

(протокол від 15.01.2020 № 50) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 09/88 -20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження граничної чисельності закладів культури 

м.Бурштин та с. Вигівка. (Проєкт №1924). 

ДОПОВІДАВ 

 

Т.Зорій, 

начальник 

відділу 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків  

 

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення: 

- з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 20.01.2020 № 2) про підтримку проєкту 

рішення; 

- з питань гуманітарної політики (протокол від 

15.01.2020 № 1) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 10/88 -20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних 

активів на баланс Галицького районного сектору філії державної 
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установи «Центр пробації». (Проєкт №1925). 

ДОПОВІДАВ 

 

І.Федунків,  

головний  

бухгалтер  

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення: 

- з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 20.01.2020 № 2) про підтримку проєкту 

рішення; 

- з питань гуманітарної політики (протокол від 

15.01.2020 № 1) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 11/88 -20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних 

активів (Акордеона) на баланс Відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків Бурштинської міської ради. (Проєкт №1926). 

ДОПОВІДАВ 

 

І.Федунків,  

головний  

бухгалтер  

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення: 

- з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 20.01.2020 № 2) про підтримку проєкту 

рішення. 

- з питань гуманітарної політики (протокол від 

15.01.2020 № 1) : 

п.1.2. викласти в такій редакції: 

п.1. Провести безоплатну передачу на баланс Відділу 

освіти та науки  Бурштинської міської ради. 

п.2. Начальнику відділу освіти та науки  

Бурштинської міської ради (Томин І.С) прийняти 

вищезазначені матеріали  та внести зміни до реєстру 

бухгалтерського обліку. 

ВИСТУПИЛИ: О.Джура,     

міський голова 

Про технічні зміни до проєкту :  

передача акордеону на освіту. 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 12/88 -20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про безоплатну передачу інших необоротних 

матеріальних активів на баланс КП «Житловик». (Проєкт №1927). 

ДОПОВІДАВ 

 

І.Федунків,  

головний  

бухгалтер  

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення: 

- з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 20.01.2020 № 2) про підтримку проєкту 

рішення; 

- з питань будівництва, архітектури та житлово –

 комунального  господарства (протокол від 16.01.2020 

№15) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 13/88 -20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження  містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. С.Бандери, 88-А в м. Бурштин Івано-

Франківської області». (Проєкт  №1898). 

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 16.01.2020 

№15) про підтримку проєкту рішення; 

земельної та з питань екології (протокол від 

15.01.2020 №1) про підтримку проєкту рішення. 
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 Голосували про прийняття рішення № 14/88-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/88 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території окремої земельної ділянки площею 0,0147 га на вул. С. 

Бандери, б/н в м. Бурштин Івано-Франківської області». (Проєкт  

№1904). 

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 16.01.2020 

№15) про підтримку проєкту рішення; 

земельної та з питань екології (протокол від 

15.01.2020 №1) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 15/88-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/88 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території окремої земельної ділянки площею 0,0278 га на вул. 

Будівельників, б/н в м. Бурштин Івано-Франківської області». (Проєкт  

№1905). 

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 16.01.2020 

№15) про підтримку проєкту рішення; 

земельної та з питань екології (протокол від 

15.01.2020 №1) про підтримку проєкту рішення. 
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 Голосували про прийняття рішення № 16/88-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/88 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення змін до рішення міської ради VII сесії третього 

демократичного скликання від 10.09.1999 р. «Про перейменування 

частини вулиці С. Гнатюка». (Проєкт  №1906). 

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 16.01.2020 

№15) про підтримку проєкту рішення; 

земельної та з питань екології (протокол від 

15.01.2020 №1) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 17/88-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/88 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про План природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2020 рік. (Проєкт  №1897). 

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 15-21 січня 2020 № 16),  з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального  

господарства (15-21 січня 2020 № 16), земельної та з 

питань екології (15-21 січня 2020 № 16) про 

підтримку проєкту рішення. 
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Запропонував внести зміни: 

 (додаються). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 18/88 -20 за основу. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 18/88-20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення  № 18/88-20 (додаються). 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проєкту рішення № 18/88-20 (додаються).  

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 18/88 -20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/88 -20  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 19. Про внесення змін в рішення міської ради від 24.01.2019 

№ 01/66-19 «Про внесення змін в рішення міської ради від 26.01.2018 

№ 03/44-18 «Про внесення змінв «Цільову програму у галузі розвитку 

земельних відносин на території Бурштинської міської ради на 2017-

2020 роки». (Проєкт  №1899). 

   

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з поданими матеріалами, проєктом 

рішення та рекомендацією до проєкту рішення комісії 

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 20.01.2020 № 2) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 19/88 -20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 
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СЛУХАЛИ: 20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадяни Олексів Д.С., Бортова Г.М., Лисий 

В.З.). (Проєкт  №1907). 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.01.2020  №1) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 20/88-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодовстановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадяни Заяць Ю.В., Олійник 

С.О., Бортова Г.М.). (Проєкт  №1908). 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.01.2020  №1) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 21/88-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/88 -20  в цілому (рішення додається). 
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«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про затвердження «Технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок» по вул. 

С.Стрільців б/н з укладанням договору оренди землі(приватний 

підприємець Костюченко А.В.). (Проєкт  №1909). 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.01.2020  №1) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 22/88-20 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

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

по вул. Шухевича,2А (приватний підприємець Головінський Р.Б.). 

(Проєкт  №1910). 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.01.2020  №1) про підтримку 

проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Р.Іванюк, 

депутат міської 

ради 

Про правові аспекти даного проекту. 

 Р.Джура, 

міський голова 

Запропонувала направити проєкт на доопрацювання. 

 Голосували про направлення  проєкту № 1910 на доопрацюваня. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Направити  проєкт № 1910 на доопрацюваня. 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Іванків І.О., 

Любінець З.П.). (Проєкт  №1911). 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.01.2020  №1) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 23/88-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення садівництва з 

передачею у приватну власність (громадяни Товста Г.О., Дяків 

Л.М.). (Проєкт  №1912). 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.01.2020  №1) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 24/88-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/88 -20  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з 

передачею у приватну власність (гр. Баранович М.В.). (Проєкт  

№1913). 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.01.2020  №1) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 25/88-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних 

гаражів, з передачею у приватну власність (громадяни Петровська 

Л.В., Стасишин Г.Г.). (Проєкт  №1914). 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.01.2020  №1) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 26/88-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) (громадяни Іванків А.П., 

Храновський Р.В.). (Проєкт  №1915). 



 29 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.01.2020  №1) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 27/88-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування 

індивідуальногогаража з передачею у приватну власність (громадянин 

Лохаївський І.І.). (Проєкт  №1916). 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.01.2020  №1) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 28/88-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про внесення в список черговості на виділення земельних 

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (громадяни 

Сідельник З.З., Голинський І.І., Скальський В.І.). (Проєкт  №1919). 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.01.2020  №1) про підтримку 

проєкту рішення. 
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 Голосували про прийняття рішення № 29/88-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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. гр. Кобель П.Г., 

Шаповайло М.М., Возняк М.М., Іванків І.О., Костецький Ю.Є., 

Горішний Б.В, БілоокаТ.І., Любінець Г.М., Максимів М.Б.). (Проєкт  

№1920). 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.01.2020  №1) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 30/88-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/88 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

32. Відповіді на депутатські запити: 

– рішення міської ради від 27 листопада 2019 року № 73/84-19  « Про 

депутатський запит Т.Сенчини»; 

– рішення міської ради від 29 травня 2019 року № 26/74-19 « Про 

депутатський запит І.В.Прокопіва, Т.М.Сенчини, Л.Р.Івасюк, 

К.М.Соронович, І.Р.Харіва, І.О.Дулика». 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

Б.Рибчук,секретар 

міської ради 

Про відповідь міського голови Р.Джури на 

депутатський запит Т.Сенчини (додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про залишення даного запиту на контролі. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Б.Рибчук,секретар 

міської ради 

Про відповідь міського голови Р.Джури на 

депутатський запит депутатів  І.В.Прокопіва, 

Т.М.Сенчини, Л.Р.Івасюк, К.М.Соронович, І.Р.Харіва, 

І.О.Дулика (додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Про залишення даного запиту на контролі. 

 Р.Джура,міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

СЛУХАЛИ: 33. Депутатські запити. (І.Дулик, Т.Сенчина). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про депутатський запит щодо виконання Закону 

України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання»  (копія запиту додається).  

 Голосували про прийняття рішення № 31.1/88-19 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31.1/88 -19  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про депутатський запит щодо виконання 

Комплексної програми профілактики і запобігання 

поширення пияцтва та алкоголізму серед населення 

(копія запиту додається).  

 Голосували про прийняття рішення № 31.2/88-19 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31.2/88 -19  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про депутатський запит щодо організації охорони 

порядку на території міста Галицьким ВП 

Тисменицького ВП ГУНП в Івано – Франківській області 

(копія запиту додається).  

 Голосували про прийняття рішення № 31.3/88-19 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31.3/88 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 34. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Дулик, 

депутат 

міської ради 

Звернувся до міського голови з пропозицією приступити 

до розробки проєкту по встановленню земельного податку. 

 І.Прокопів, 

депутат 

Про виступи міського голови на телефірах та  публічних 

виступах. 
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міської ради 

 Р.Джура, 

міський 

голова 

Про помилки допущені підчас телеефіру на ТРК «РАІ». 

Про реформи в Україні. 

Про теплопостачання. 

Про відрядження у м. Київ по питаннях формування 

ОТГ та встановлення податку на експорт електричної 

енергії. 

Про проєкт тарифу на теплову енергіюу м.Бурштин. 

Про фінансування освіти. 

 І.Мазур, 

депутат 

міської ради 

Про бій під Крутами. 

Запропонувала вшанувати пам'ять за загиблими 

хвилиною мовчання. 

 

Примітка. Присутні на пленарному засіданні вшанували пам'ять за загиблими в бою 

під Крутами хвилиною мовчання. 

 

Примітка: відеотрансляцію вісімдесят восьмої сесії міської ради сьомого скликання 

розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні 

документи». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


