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Бурштинська міська рада
ПРОТОКОЛ
першого пленарного засідання дев’яносто сьомої сесії міської ради
сьомого скликання
Від 26 червня 2020 року

м. Бурштин

Початок: 10:00
Закінчення: 16:15
Всього обрано депутатів - 26
Присутні на сесії:
–

20 депутатів міської ради (список додається);

–

представники виконавчого апарату, представники підприємств міста, депутат
Івано – Франківської обласної ради А.Іваськів (список додається).

Відсутні на сесії: 6 депутатів міської ради (І.Дашевич, Р.Дидик, В.Рик, К.Соронович,
М.Тимошик, А.Федорняк).
СЛУХАЛИ:

Про порядок денний дев’яносто сьомої сесії Бурштинської міської
ради сьомого скликання.

ДОПОВІДАВ:

Р.Джура,
міський
голова

Ознайомила з проєктом порядку денного
дев’яносто сьомої сесії Бурштинської міської ради
сьомого скликання:
1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік.
(Проєкт №2059)
Доповідач:
О.Петровська
–
начальник
фінансового відділу
2. Про продовження трудових відносин з директорами
закладів загальної середньої освіти міста на умовах
строкового трудового договору.(Проєкт №2066)
3. Про затвердження планової мережі закладів освіти
м. Бурштина на 2020/2021 навчальний рік. (Проєкт
№2069)
Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і
науки
4. Про внесення змін до рішення міської ради від
24.04.2020 № 07/94-20 «Про призначення
уповноважених осіб за організацію та проведення
процедур закупівлі/спрощених закупівель та
затвердження Положення про уповноважену особу
(особи)». (Проєкт №2067)
Доповідач: Л.Горват – голова комісії з питань
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5.

6.

7.

8.

законності та етики
Про інформацію щодо виконання Комплексної
програми профілактики і запобігання поширення
пияцтва та алкоголізму серед населення м.Бурштин
та с.Вигівка на 2017-2020 роки.(Проєкт №2044)
Доповідач: М.Михайлишин – начальник
юридичного відділу
Про затвердження Положення про порядок і
правила розміщення на території м.Бурштина
пересувних малих архітектурних форм та
транспортних засобів для здійснення виїзної
торгівлі. (Проєкт №2015)
Про встановлення ставок та пільг із сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
на території Бурштинської міської ради на 2021
рік. (Проєкт №2016)
Доповідач: М.Назар – начальник відділу
економіки і промисловості
Про встановлення ставок та пільг зі сплати
земельного податку на території Бурштинської
міської ради на 2021 рік. (Проєкт №2017)

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно екологічного відділу
9. Про надання згоди на безоплатне прийняття у
власність територіальної громади
м. Бурштин і
с.Вигівка в особі Бурштинської міської ради
матеріальних цінностей, придбаних в рамках
реалізації проєктів конкурсу «Громада своїми
руками» та проєкту «Великий грант» у м. Бурштин
в 2019 році.(Проєкт №2043)
Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору
житлово – комунального господарства і обліку
комунального майна
10. Про внесення змін до рішення міської ради від
20.12.2018 №28/65-18
«Про надання дозволу
проєкту Детального плану території по вул.
С. Стрільців в м. Бурштин». (Проєкт №2068)
Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору
містобудування та архітектури
11. Про внесення змін до рішення Бурштинської
міської ради від 24.06.2016 № 05/14-16 «Про
встановлення місцевих податків і зборів на
території м.Бурштин та с.Вигівка».(Проєкт № 2037)
Доповідач: І.Дулик – депутат міської ради
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12.
Про звернення – протест депутатського корпусу
Бурштинської міської ради на виступ міського
голови на сесії Галицької районної ради 06.03.2020.
(Проєкт № 2010)
Доповідач: І.Харів – депутат міської ради
13. Про скасування рішення виконавчого комітету
Бурштинської міської ради від 24.02.2020 № 26
«Про надання гр.Антонів Л.П. дозволу на
облаштування тимчасової стоянки автотранспорту
біля автодороги «Мукачево - Львів» (навпроти кафе
«Едельвейс») в м. Бурштин».(Проєкт №2007)
Доповідач:
А.Пергельський
–
головний
спеціаліст юридичного відділу
14. Про продовження (поновлення) терміну договору
оренди земельної ділянки (приватний підприємець
Михайлик М.І.). (Проєкт №2054)
15. Про затвердження проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею
у приватну власність із земель запасу міської ради
(гр. Кремінська Л.О.) (Проєкт №2055)
16. Про
розірвання договорів оренди земельних
ділянок у зв’язку з об’єднанням земельних ділянок
в м. Бурштин по вул. С.Стрільців б/н (П/П Беркій
Н.В.). (Проєкт №2056)
17. Про надання дозволу на складання проєкту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для будівництва індивідуальних гаражів з
передачею у приватну власність (громадяни Шувар
Т.В., Рик В.Л.). (Проєкт №2057)
18. Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів
з передачею у приватну власність (громадяни
Шаповаленко Л.В., Тутка Н.В.). (Проєкт №2058)
19. 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 (громадянин
Коваль О.Б.). (Проєкт №2060)
20. Про надання дозволу на виготовлення технічної
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ВИРІШИЛИ:

документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів
з передачею у приватну власність (громадяни
Терещук М.В., Третьяков Ю.М.). (Проєкт №2061)
21. 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
(громадянин Коваль О.Б). (Проєкт №2062)
22. Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування індивідуальних
гаражів з передачею у приватну власність
(громадяни Бернар І.М., Свинарик О.М.). (Проєкт
№2063)
23. 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 (громадянка Кащишина Ю.М.).(Проєкт
№2064)
24. Про затвердження проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по
вул. Коновальця б/н з укладанням договору оренди
землі (громадянин Корда Я.Я.).(Проєкт №2070)
Доповідач:В.Копаниця – начальник земельно екологічного відділу
25. Відповіді на депутатські запити.
26. Депутатські запити.
27. Різне.
Голосували про прийняття проєкту порядку денного 97 сесії за основу.
«за»
- 18
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
Проєкт порядку денного 97 сесії прийняти за основу.
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ВИСТУПИЛИ:

Р.Джура,
міський
голова

Про зняття з порядку денного пункту 6 «Про
затвердження Положення про порядок і правила
розміщення на території м.Бурштина пересувних малих
архітектурних форм та транспортних засобів для
здійснення виїзної торгівлі» (проєкт №2015) на
підставі

службової

економіки

і

записки

промисловості

начальника
Марії

Назар

відділу
(копія

службової записки додається).
Голосували про зняття з порядку денного проєкту № 2015 «Про
затвердження Положення про порядок і правила розміщення на
території м.Бурштина пересувних малих архітектурних форм та
транспортних засобів для здійснення виїзної торгівлі».
«за»

- 18

«проти»

- 0

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

Зняти з порядку денного проєкт № 2015 «Про затвердження
Положення про порядок і правила розміщення на території м.Бурштина
пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для
здійснення виїзної торгівлі».

ВИСТУПИЛИ:

Б.Рибчук,
секретар
міської ради

Про включення до порядку денного проєкту від
29.10.2018 № 1330
погодження
демократичної

«Про надання попереднього

Громадській
української

організації
молоді»

«Братство
на

продаж

земельної ділянки для будівництва ринку по реалізації
промислових та продовольчих товарів в м. Бурштин по
вул.Міцкевича,49 А» на підставі службової записки
начальника

земельно

–

екологічного

відділу

В.Копаниці (службова записка додається).
І.Дулик,
депутат
міської ради

Про не підтримку вклучення до порядку денного
проєкту № 1330 оскільки

відсутній

проєкт по

громадському туалету, що знаходиться на території.
І.Карвацький,
депутат

Про

заяву

Громадській

організації

«Братство

6
міської ради

демократичної української молоді».

Голосували про включення до порядку денного проєкту від 29.10.2018
№ 1330

«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».
«за»

- 12

«проти»

- 3

«утрим.» - 3
(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 97 сесії в цілому.
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний дев’яносто сьомої сесії Бурштинської
міської ради сьомого скликання:
1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проєкт №2059)
Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу
2. Про продовження трудових відносин з директорами закладів
загальної середньої освіти міста на умовах строкового трудового
договору.(Проєкт №2066)
3. Про затвердження планової мережі закладів освіти м. Бурштина на
2020/2021 навчальний рік. (Проєкт №2069)
Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2020 №07/9420 «Про призначення уповноважених осіб за організацію та
проведення
процедур
закупівлі/спрощених
закупівель
та
затвердження Положення про уповноважену особу (особи)».
(Проєкт №2067)
Доповідач: Л.Горват – голова комісії з питань законності та
етики
5. Про інформацію щодо виконання
Комплексної
програми
профілактики і запобігання поширення пияцтва та алкоголізму
серед населення м.Бурштин та с.Вигівка на 2017-2020 роки.(Проєкт
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№2044)
Доповідач: М.Михайлишин – начальник юридичного відділу
6. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки на території Бурштинської
міської ради на 2021 рік. (Проєкт №2016)
Доповідач:
М.Назар – начальник відділу економіки і
промисловості
7. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на
території Бурштинської міської ради на 2021 рік. (Проєкт №2017)
Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно - екологічного
відділу
8. Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність
територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка в особі
Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в
рамках реалізації проєктів конкурсу «Громада своїми руками» та
проєкту «Великий грант» у м. Бурштин в 2019 році.(Проєкт №2043)
Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово –
комунального господарства і обліку комунального майна
9. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 №28/6518 «Про надання дозволу проєкту Детального плану території по
вул. С. Стрільців в м. Бурштин». (Проєкт №2068)
Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору містобудування та
архітектури
10. Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від
24.06.2016 № 05/14-16 «Про встановлення місцевих податків і зборів
на території м. Бурштин та с. Вигівка».(Проєкт № 2037)
Доповідач: І.Дулик – депутат міської ради
11.
Про звернення – протест депутатського корпусу Бурштинської
міської ради на виступ міського голови на сесії Галицької районної
ради 06.03.2020. (Проєкт № 2010)
Доповідач: І.Харів – депутат міської ради
12. Про скасування рішення виконавчого комітету Бурштинської
міської ради від 24.02.2020 № 26 «Про надання гр.Антонів Л.П.
дозволу на облаштування тимчасової стоянки автотранспорту біля
автодороги «Мукачево - Львів» (навпроти кафе «Едельвейс») в
м. Бурштин».(Проєкт №2007)
Доповідач: А.Пергельський – головний спеціаліст юридичного
відділу
13. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної
ділянки (приватний підприємець Михайлик М.І.). (Проєкт №2054)
14. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею
у приватну власність із земель запасу міської ради (гр. Кремінська
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Л.О.) (Проєкт №2055)
15. Про розірвання договорів оренди земельних ділянок у зв’язку з
об’єднанням земельних ділянок в м. Бурштин по вул. С.Стрільців
б/н (П/П Беркій Н.В.). (Проєкт №2056)
16. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних
гаражів з передачею у приватну власність (громадяни Шувар Т.В.,
Рик В.Л.). (Проєкт №2057)
17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних
гаражів з передачею у приватну власність (громадяни Шаповаленко
Л.В., Тутка Н.В.). (Проєкт №2058)
18. 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 (громадянин Коваль О.Б.). (Проєкт
№2060)
19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних
гаражів з передачею у приватну власність (громадяни Терещук
М.В., Третьяков Ю.М.). (Проєкт №2061)
20. 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 (громадянин Коваль О.Б). (Проєкт №2062)
21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуальних
гаражів з передачею у приватну власність (громадяни Бернар І.М.,
Свинарик О.М.). (Проєкт №2063)
22. 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 (громадянка
Кащишина Ю.М.).(Проєкт №2064)
23. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м.
Бурштин по вул. Коновальця б/н з укладанням договору оренди
землі (громадянин Корда Я.Я.). (Проєкт №2070)
Доповідач:В.Копаниця – начальник земельно
-
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екологічного відділу
24. Відповіді на депутатські запити.
25. Депутатські запити.
26. Різне.
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проєкт № 2059).
О.Петровська,
начальник
фінансового
відділу

Ознайомила

з

проєктом

рішення

та

рекомендаціями до проєкту рішення комісії з
питань

бюджету

та

економічного

(протоколи від 02.06.2020

розвитку

№ 11, від 18.06.2020

№ 12) (додаються).
Запропонувала внести зміни:
Зменшити призначення за КПКВКМБ 0113140
«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)» на суму
75000,00

грн.

та

відповідно

збільшити

за

КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з
лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет» в сумі 75000,00 грн.
Про рекомендацію комісії з питань бюджету та
ВИСТУПИЛИ: Б.Рибчук,
секретар міської
економічного розвитку «Зменшити призначення за
ради
КПКВКМБ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів
масової інформації» (Міська програма «Відкрите
місто-влада для людей» на 2019-2020 роки) на суму
15000,00 грн. та направити на КПКВКМБ 0116030
«Організація
(встановлення

благоустрою

населених

прибудинкових

пунктів»

лавок

по

вул..Стуса,22) в сумі 15000,00грн». Запропонував
не підтримувати дану рекомендацію та внести
зміни до міської програми «Відкрите місто-влада
для людей» на 2019-2020 роки, а саме:
направити

15000,00

грн.

для

технічного

забезпечення проведення онлайн-нарад, онлайн
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трансляцій заходів міської ради шляхом передачі з
загального фонду до бюджету розвитку.
О.Петровська,
начальник
фінансового
відділу.
М.Шкарпович,
Т.Сенчина,
депутати міської Взяли участь у обговоренні.
ради.
А.Іваськів,
депутат обласної
ради.
Р.Джура, міський
голова
Голосували про прийняття проєкту рішення № 01/97-20 за основу.
«за»

- 20

«проти»

- 1

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

Проєкт рішення № 01/97 -20 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проєкту рішення № 01/97-20
запропоновані Богданом Рибчуком.
«за»

- 20

«проти»

- 1

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до міської програми «Відкрите місто-влада для людей» на
2019-2020 роки, а саме:
направити 15000,00 грн. для технічного забезпечення проведення
онлайн-нарад, онлайн трансляцій заходів міської ради шляхом передачі
з загального фонду до бюджету розвитку.
Голосували про зміни до проєкту рішення № 01/97-20.
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Внести зміни (додаються).
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Голосували про прийняття рішення № 01/97-20 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 1
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 01/97-20 в цілому (рішення додається).

ВИСТУПИЛИ: Б.Рибчук,секретар
міської ради

Повідомив про конфлікт інтересів (повідомлення
додається).

Р.Бардашевський,
Повідомив про конфлікт інтересів (повідомлення
депутат міської
додається).
ради
СЛУХАЛИ:

2. Про продовження трудових відносин з директорами закладів
загальної середньої освіти міста на умовах строкового трудового
договору. (Проєкт №2066)

ДОПОВІДАВ:

І.Томин,
Ознайомила
з
проєктом
рішення
та
начальник
рекомендацією комісії з питань законності та етики
відділу освіти і
науки
(протокол від 18.06.2020 №58) про підтримку
проєкту рішення.
Голосували про прийняття рішення № 02/97-20 в цілому.
«за»

- 19

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

Прийняти рішення № 02/97-20 в цілому (рішення додається).

СЛУХАЛИ:

3.

Про затвердження планової мережі закладів освіти м. Бурштина на

2020/2021 навчальний рік. (Проєкт №2069)
ДОПОВІДАВ:

І.Томин,
Ознайомила
з
проєктом
рішення
та
начальник
рекомендаціями до проєкту рішення комісій:
відділу освіти і
науки
з питань бюджету та економічного розвитку
(протокол від 18.06.2020 №12):
«Привести планову мережу закладів освіти (ЗНЗ)
м.Бурштина на 2020/2021 навчальний рік відповідно
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до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року
№10/85-19 «Про максимальне приведення фактичної
мережі

закладів

м.Бурштин

до

загальної
формули

середньої

розрахунку

освіти
освітньої

субвенції», підтримати пропозиції комісії з питань
гуманітарної політики, в дод. №5 до проєкту
рішення п.2 цифру 167 замінити на 161»;
з

питань

гуманітарної

політики

(протокол від 16.06.2020 №6):
1. Довести до відома дирекції шкіл, щоб при
формуванні фактичної мережі керувались рішенням
Бурштиської міської ради від 20.12.2019 №10/85-19
в межах кошторисних призначень (особливо це
стосується 1 та 10-х класів).
2. Інформацію про фактичну мережу шкіл подати до
25 серпня.
3. Рекомендувати дирекції ЗОШ №2 затвердити 3
групи продовженого дня.
4. Відділу освіти проаналізувати

відвідуваність

закладів дошкільної освіти міста дітьми і провести
роботу з батьками щодо можливого відрахування
дитини

з

даного

закладу через

систематичні

пропуски чи не відвідування закладу без поважних
причин.
5. Відділу освіти створити електронну чергу для
зарахування дітей у дошкільні заклади.
6. Директору Бурштинського МНВК попередити
своїх працівників про можливі істотні зміни оплати
праці з вересня 2020 року у зв’язку з можливим не
відкриттям груп 10-х класів (при наявності учнів не
менше 70 чоловік);
з

питань

законності

(протокол від 18.06.2020
проєкту рішення.

№58)

та
про

етики
підтримку
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Голосували про прийняття проєкту рішення № 03/97-20 за основу.
«за»

- 20

«проти»

- 0

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

Проєкт рішення № 03/97-20 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проєкту рішення № 03/97-20.
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Внести зміни:
Привести планову мережу закладів освіти м.Бурштина на 2020/2021
навчальний рік відповідно до рішення міської ради від 20 грудня 2019
року №10/85-19 «Про максимальне приведення фактичної мережі
закладів загальної середньої освіти м.Бурштин до формули розрахунку
освітньої субвенції».
2. Рекомендувати директору ЗОШ №2 Наталії Бойчук передбачити
на 2020/2021 навчальний рік 3 групи продовженого дня.

3. Директору

Бурштинського

МНВК

Михайлу

Войцехіву

попередити працівників про можливі істотні зміни оплати праці з
вересня 2020 року у зв’язку з можливим не відкриттям груп 10-х класів
(при наявності учнів не менше 70 чоловік).
4. Призупинити

освітній

Бурштинського навчально

процес

у

дошкільному

підрозділі

-виховного комплексу та Вигівського

навчально - виховного комплексу з 01.09.2020 на 2020/2021 навчальний
рік.

5. Затвердити планову мережу закладів дошкільної освіти
міста Бурштина на 2020/2021 навчальний рік. (додаток №5).
6. Відділу освіти і науки Бурштинської міської ради проаналізувати
відвідуваність закладів дошкільної освіти міста дітьми і провести роботу
з батьками щодо можливого відрахування дитини з даного закладу через
систематичні пропуски чи не відвідування закладу без поважних
причин.
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7. Відділу освіти і

науки Бурштинської міської ради створити

електронну чергу для зарахування дітей у дошкільні заклади.
8. Відділу освіти і науки Бурштинської міської ради до 25 серпня
2020 року подати мережу закладів освіти м. Бурштина на 2020/2021
навчальний рік на затвердження міською радою з врахуванням пунктів
1-4,8 даного рішення.
Голосували про прийняття рішення № 03/97-20 в цілому.
«за»

- 20

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

Прийняти рішення № 03/97-20 в цілому (рішення додається).

ВИСТУПИЛИ: Б.Рибчук,секретар
міської ради
СЛУХАЛИ:

Повідомив про конфлікт інтересів (повідомлення
додається).

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2020
№07/94-20 «Про призначення уповноважених осіб за організацію та
проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель та затвердження
Положення про уповноважену особу (особи)». (Проєкт №2067)

ДОПОВІДАВ:

Л.Горват, голова
Ознайомив
з
проєктом
рішення
та
комісії з питань рекомендаціями до проєкту рішення комісії з питань
законності
та
бюджету
та
економічного
розвитку
етики
(протокол від 18.06.2020 №12):
П.1.1.Викласти в такій редакції:
Покласти функції уповноваженої особи з питань
організації та проведення закупівель виконавчого
органу Бурштинської міської ради, без звільнення
від виконання посадових обов’язків, на начальника
відділу економіки і промисловості Назар М.С. з
19,04.2020.
П.1.2. Викласти в такій редакції:
Покласти функції уповноважених осіб з питань
організації та проведення процедури спрощеної
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закупівлі виконавчого органу Бурштинської міської
ради, без звільнення від виконання посадових
обов’язків,

на

економіки

і

головних

спеціалістів

промисловості

Рибчук

відділу
І.Я.

та

Тринчук Н.З. з 19.04.2020.
Голосували про прийняття проєкту рішення № 04/97-20 за основу.
«за»

- 20

«проти»

- 0

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

Проєкт рішення № 04/97 -20 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проєкту рішення № 04/97-20.
«за»

- 15

«проти»

- 0

«утрим.»

- 5

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Внести зміни (додаються).

ВИСТУПИЛИ: О.Петровська,
начальник
фінансового відділу

З пропозицією передбачити доплату працівникам
при формуванні бюджету на 2021 рік.

Голосували про прийняття рішення № 04/97-20 в цілому.
«за»

- 20

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

Прийняти рішення № 04/97-20 в цілому (рішення додається).

ВИСТУПИЛИ: Б.Рибчук, секретар
міської ради
Л.Горват,
голова Про прийняте рішення.
комісії з питань
законності та етики
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СЛУХАЛИ:

5. Про

інформацію

щодо

виконання

Комплексної

програми

профілактики і запобігання поширення пияцтва та алкоголізму серед
населення м.Бурштин та с.Вигівка на 2017-2020 роки. (Проєкт №2044)
ДОПОВІДАВ:

М.Михайлишин,
начальник
юридичного
відділу

Ознайомила

з

проєктом

рішення

та

рекомендацією до проєкту рішення комісії з питань
гуманітарної політики (протокол від 16.06.2020 №6)
про підтримку проєкту рішення.

ВИСТУПИЛИ: Т.Сенчина,
депутат міської
ради.
Р.Джура, міський
голова
Взяли участь у обговоренні.
Л.Івасюк,
М.Шкарпович,
І.Карвацький,
депутати міської
ради
Голосували про прийняття рішення № 05/97-20 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 05/97-20 в цілому (рішення додається).

СЛУХАЛИ:

6. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки на території Бурштинської
міської ради на 2021 рік. (Проєкт №2016)

ДОПОВІДАВ:

М.Назар,
Ознайомила
з
проєктом
рішення
та
начальник відділу рекомендаціями до проєкту рішення комісій:
економіки
і
з питань бюджету та економічного розвитку
промисловості
(протокол від 18.06.2020 № 12) (додаються);
з питань будівництва, архітектури та житлово –
комунального господарства (протокол від 26.05.2020
№18) (додаються).
Запропонувала внести зміни (додаються).
Голосували про прийняття проєкту рішення № 06/97-20 за основу.
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«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Проєкт рішення № 06/97-20 прийняти за основу.

ВИСТУПИЛИ: І.Карвацький,
І.Прокопів,
Взяли участь у обговоренні.
депутати міської
ради
Голосували про зміни до проєкту рішення № 06/97-20.
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 1

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Внести зміни:
У підпункті 4 частини 3 пункту 1 «інші елементи податків …
визначаються виключно ст.7.1 Податкового кодексу України».
У додатку 2 та по тексту рішення - замінити «інваліди» на «особи з
інвалідністю».
В додатку №1:
Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної
плати) для юридичних осіб та для фізичних осіб 1 зони:
1) по кодах 1230.1,1230.2,1230.3,1230.4,1230.5,1230.6,1230.9 замінити на
0,200;
2) по коду 1264.4 замінити на 0.
Голосували про прийняття рішення № 06/97-20 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 06/97-20 в цілому (рішення додається).

СЛУХАЛИ:

7. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на
території Бурштинської міської ради на 2021 рік. (Проєкт №2017)

ВИСТУПИЛИ: Л.Горват, депутат Про розгляд акту регуляторного впливу.
міської ради
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Голосували про прийняття проєкту рішення № 2017 за основу.
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Проєкт рішення № 2017 прийняти за основу.

ДОПОВІДАВ:

В.Копаниця,
Ознайомив з проєктом рішення. Рекомендаціями
начальник земельно
до проєкту рішення:
екологічного
відділу
державної регуляторної служби :
в мотивувальній частині доповнити « стаття 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,

статті

269-285

Податкового

кодексу

України»;
в резолютивній частині:
вилучити «пункт 284.1», доповнити «стаття 281» та
пунктом «Встановити, що об’єктами оподаткування є
земельні ділянки та земельні частки (паї), які
перебувають

у

власності

або

у

користуванні.

Платниками податку таких ділянок є власники або
землекористувачі. Розмір ставки земельного податку
за видами цільового використання визначається
додатком 1 до даного рішення. Базою оподаткування
є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з
урахуванням

коефіцієнта

індексації

та

площа

земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких
не проведено».
Вилучити «або в інший можливий спосіб»,
доповнити

«та у друкваних

засобах масової

інформації».
ВИСТУПИЛИ: Л.Івасюк,
депутати
ради
СЛУХАЛИ:

І.Дулик,
міської

Взяли участь у обговоренні.

Про надання слова представнику Громадської організації «Братство
демократичної української молоді» Анатолію Степанову.
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Голосували Про надання слова представнику Громадської організації
«Братство демократичної української молоді» Анатолію Степанову.
«за»

- 20

«проти»

- 0

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

Надати

слово

представнику

Громадської

організації

«Братство

демократичної української молоді» Анатолію Степанову.
Про акт регуляторного впливу.
ВИСТУПИЛИ: А.Степанов,
представник
Про звернення підприємців міста (додається).
Громадської
організації
«Братство
демократичної
української молоді»
А.Іваськів, депутат Взяв участь у обговоренні.
обласної ради
О.Драбчук,
Взяли участь у обговоренні.
Л.Горват,
І.Карвацький,
І.Дулик, Т.Сенчина,
депутати
міської
ради
В.Галицький,
представник
компанії ДТЕК

Про надання слова представнику компанії ДТЕК

Т.Фарйон,
представник
компанії ДТЕК

Взяв участь у обговоренні.

Тарасу Фарйону.

Надав інформацію про подання у двохтижневий
термін

до

виконавчого

органу

міської

документів щодо переходу на оренду
земельних ділянок, які належать ДТЕК.
І.Карвацький,
Взяли участь у обговоренні.
депутат
міської
ради
А.Іваськів, депутат
обласної ради
І.Дулик,
депутат
міської ради
А.Степанов,
представник
Громадської
організації

ради

частини
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«Братство
демократичної
української молоді»
Л.Івасюк, депутат
міської ради
Т.Сенчина,
депутат
міської
ради
Р.Джура,
міський голова

Взяла участь у обговоренні.

Т.Сенчина,
Взяли участь у обговоренні.
депутат
міської
ради
А.Іваськів, депутат
обласної ради
М.Шкарпович,
З пропозицією підняти податок.
депутат
міської
ради
В.Василик,
Про недоцільність підняття податку.
депутат
міської
ради
Л.Івасюк, депутат Про стан труб та приміщення у ПК «Прометей».
міської ради
І.Прокопів,
Про статус компанії ДТЕК.
депутат
міської
ради
Р.Джура,міський
голова

Взяла участь у обговоренні.

В.Галицький,
представник
компанії ДТЕК

Про

Р.Джура,
міський голова

Про

співпрацю

компанії

ДТЕК

з

громадою

Галицького району та області.
фінансовий

стан

партнерських стосунків.

І.Карвацький,
Взяли участь у обговоренні.
депутат
міської
ради
М.Михайлишин,
начальник
юридичного відділу

міст

та

необхідність
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Голосували про зміни до мотивувальної частини проєкту № 2017.
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та доповнити:
«стаття 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті
269-285 Податкового кодексу України».
Голосували про зміни до резолютивної частини проєкту № 2017.
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Внести зміни:
вилучити «пункт 284.1», доповнити «стаття 281» та пунктом «Встановити,
що об’єктами оподаткування є земельні ділянки та земельні частки (паї), які
перебувають у власності або у користуванні. Платниками податку таких
ділянок є власники або землекористувачі. Розмір ставки земельного податку
за видами цільового використання визначається додатком 1 до даного
рішення. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних
ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації та площа земельних ділянок,
нормативну грошову оцінку яких не проведено».
Голосували про зміни до резолютивної частини проєкту № 2017.
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Внести зміни:
Вилучити «або в інший можливий спосіб», доповнити «та у друкваних
засобах масової інформації».
Голосували про зміни до підпункту 1 пункту 1 проєкту № 2017 .
Вид цільового
призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
нормативну грошову
межами населених пунктів,
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оцінку яких проведено нормативну грошову оцінку
(незалежно від
яких не проведено
місцезнаходження)
для
для фізичних
код
для
для фізичних
найменування2 юридичних
2
осіб
юридичних
осіб
осіб
осіб
01
Землі сільськогосподарського призначення
01. Для ведення
01 товарного
5,0
сільськогосподар
ського
виробництва4
«за»

- 4

«проти»

- 11

«утрим.»

- 4

(Результати поіменного голосування додаються).
Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості
голосів від загального складу ради. Загальний склад ради:
26 депутатів та міський голова.
Голосували про зміни до підпункту 1 пункту 1 проєкту № 2017 .
Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
Вид цільового
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
2
нормативну
грошову
межами населених
призначення земель
оцінку яких проведено
пунктів, нормативну
(незалежно від
грошову оцінку яких не
місцезнаходження)
проведено
для
для
для
код2 найменування2 юридичних фізичних юридичних для фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб
02.0 Для будівництва
0,0
3
і обслуговування
3
багатоквартирно
го житлового
будинку

«за»

- 15

«проти»

- 2

«утрим.»

- 3

(Результати поіменного голосування додаються).
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ВИРІШИЛИ:

Внести зміни :
Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
Вид цільового
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
2 нормативну грошову
межами населених
призначення земель
оцінку яких проведено пунктів, нормативну
(незалежно від
грошову оцінку яких не
місцезнаходження)
проведено
для
для
для
для фізичних
код2 найменування2 юридичних фізичних
юридичних
осіб
осіб
осіб
осіб
02.0 Для будівництва
0,0
3
і
3
обслуговування
багатоквартирно
го житлового
будинку
Голосували про зміни до підпункту 1 пункту 1 проєкту № 2017.
03
03.0 Для будівництва
та
1
обслуговування
будівель органів
державної влади
та місцевого
самоврядування4
03.0 Для будівництва
та
2
обслуговування
будівель закладів
освіти4
03.0 Для будівництва
та
3
обслуговування
будівель закладів
охорони здоров’я
та соціальної
допомоги4
03.0 Для будівництва
та
4
обслуговування
будівель
громадських та
релігійних
організацій4
Вид цільового
призначення земель2

Землі громадської забудови
1,0
-----

---

1,0

---

---

---

1,0

---

---

---

1,0

---

---

---

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
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нормативну грошову
межами населених
оцінку яких проведено
пунктів, нормативну
(незалежно від
грошову оцінку яких не
місцезнаходження)
проведено
для
для
для
код2 найменування2 юридичних фізичних юридичних для фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб
03.0 Для будівництва
1,0
------та
5
обслуговування
будівель закладів
культурнопросвітницького
обслуговування4
Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
Вид цільового
нормативну
грошову
межами населених
2
призначення земель
оцінку яких проведено
пунктів, нормативну
(незалежно від
грошову оцінку яких не
місцезнаходження)
проведено
для
для
для
для фізичних
код2 найменування2 юридичних фізичних юридичних
осіб
осіб
осіб
осіб
03.1 Для розміщення
1,0
------та
постійної
4
діяльності
органів ДСНС4
«за»
- 20
«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Внести зміни:
03
03.0 Для будівництва
та
1
обслуговування
будівель органів
державної влади
та місцевого
самоврядування4
03.0 Для будівництва
та
2
обслуговування
будівель закладів
освіти4
03.0 Для будівництва
та

Землі громадської забудови
1,0

---

---

---

1,0

---

---

---

1,0

---

---

---
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обслуговування
будівель закладів
охорони здоров’я
та соціальної
допомоги4
03.0 Для будівництва
та
4
обслуговування
будівель
громадських та
релігійних
організацій4
3

Вид цільового
призначення земель2

код2 найменування2
03.0 Для будівництва
та
5
обслуговування
будівель закладів
культурнопросвітницького
обслуговування4

Вид цільового
призначення земель2

код2 найменування2

1,0

---

---

---

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
нормативну грошову
межами населених
оцінку яких проведено
пунктів, нормативну
(незалежно від
грошову оцінку яких не
місцезнаходження)
проведено
для
для
для
для фізичних
юридичних фізичних юридичних
осіб
осіб
осіб
осіб
1,0
-------

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
нормативну грошову
межами населених
оцінку яких проведено
пунктів, нормативну
(незалежно від
грошову оцінку яких не
місцезнаходження)
проведено
для
для
для
для фізичних
юридичних фізичних юридичних
осіб
осіб
осіб
осіб
1,0
-------

03.1 Для розміщення
4
та постійної
діяльності
органів ДСНС4
Голосували про зміни до підпункту 1 пункту 1 проєкту № 2017.

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
Вид цільового
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
2 нормативну грошову оцінку
межами населених
призначення земель
яких проведено (незалежно від пунктів, нормативну
місцезнаходження)
грошову оцінку яких
не проведено

26
код2 найменування2

для
юридичних
осіб

для
для
фізичних юридичн
осіб
их осіб

для
фізичних
осіб

03.1 Для цілей
6
підрозділів
03.01-03.15 та
для збереження
та
використання
земель
природнозаповідного
фонду
Для цілей
підрозділів
03.01-03.15, а
саме

6,0

за земельні
ділянки, які
перебувають у
постійному
користуванні
суб’єктів
господарюванн
я (крім
державної та
комунальної
форми
власності)
«за»

- 11

«проти»

- 9

«утрим.»

- 0

(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.
ВИСТУПИЛИ: І.Карвацький,
депутат міської
ради
Б.Рибчук, секретар
міської ради

Про зняття 10% та 6% як власної ініціативи.
Про недопустимість такої пропозиції оскільки дана
рекомендація надана депутатською комісією.

27
Т.Сенчина,
З пропозицією встановити 10%.
депутат міської
ради
Голосували про зміни до підпункту 1 пункту 1 проєкту № 2017.
Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
Вид цільового
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за межами
призначення
нормативну грошову
населених пунктів,
2
земель
оцінку яких проведено
нормативну грошову оцінку
(незалежно від
яких не проведено
місцезнаходження)
для
для
для
для фізичних
2 найменування
код
юридичних
фізичних юридичних
2
осіб
осіб
осіб
осіб
03.1
6
Для цілей
підрозділів
03.01-03.15, а
саме
за земельні
ділянки, які
перебувають
у постійному
користуванні
суб’єктів
господарюван
ня (крім
державної та
комунальної
форми
власності)
Для цілей
підрозділів
03.07

10,0

Для
будівництва
та
обслуговуванн
я будівель
торгівлі
Для цілей
підрозділів
03.15

6,0

28
Для
будівництва
та
обслуговуванн
я інших
будівель
громадської
забудови
«за»

- 8

«проти»

- 9

«утрим.»

- 3

(Результати поіменного голосування додаються).
Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості
голосів від загального складу ради. Загальний склад ради:
26 депутатів та міський голова.
Голосували про зміни до підпункту 1 пункту 1 проєкту № 2017.
Код 03.01-03.15 (юридичні особи) ставка 10 %.
«за»

- 8

«проти»

- 10

«утрим.»

- 2

(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.

29
Голосували про зміни до підпункту 1 пункту 1 проєкту № 2017.
Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
Вид цільового
нормативну грошову
межами населених пунктів,
призначення земель2
оцінку яких проведено нормативну грошову оцінку
(незалежно від
яких не проведено
місцезнаходження)
для
для фізичних
для
ко
для фізичних
2
юридичних
осіб
юридичних
2 найменування
д
осіб
осіб
осіб
10 Землі водного фонду
10. Для культурно0
----08 оздоровчих
потреб,
рекреаційних,
спортивних і
туристичних
цілей
10. Для проведення
0
----09 науководослідних робіт
10. Для будівництва
0
----11 та експлуатації
санаторіїв та
інших
лікувальнооздоровчих
закладів у межах
прибережних
захисних смуг
морів, морських
заток і лиманів
«за»
- 20
«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Внести зміни:
Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
Вид цільового
нормативну грошову
межами населених пунктів,
призначення земель2
оцінку яких проведено нормативну грошову оцінку
(незалежно від
яких не проведено
місцезнаходження)
для
для фізичних
для
ко
для фізичних
2
юридичних
осіб
юридичних
2 найменування
д
осіб
осіб
осіб

30
Землі водного фонду

10
10. Для культурно08 оздоровчих
потреб,
рекреаційних,
спортивних і
туристичних
цілей
10. Для проведення
09 науководослідних робіт
10. Для будівництва
11 та експлуатації
санаторіїв та
інших
лікувальнооздоровчих
закладів у межах
прибережних
захисних смуг
морів, морських
заток і лиманів

0

---

---

0

---

---

0

---

---

31
Голосували про зміни до підпункту 1 пункту 1 проєкту № 2017.
Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
Вид цільового
нормативну грошову
межами населених пунктів,
призначення земель2
оцінку яких проведено нормативну грошову оцінку
(незалежно від
яких не проведено
місцезнаходження)
для
для фізичних
для
для фізичних
найменування2 юридичних
осіб
юридичних
осіб
осіб
осіб
Для цілей
--підрозділів
10.01-10.11 та
для збереження
та використання
земель
природнозаповідного
фонду
--Для цілей
підрозділів
10.01-10.11, а
саме
за земельні
ділянки, які
перебувають у
постійному
користуванні
суб’єктів
господарювання
(крім державної
та комунальної
форми власності)

3,0

«за»

- 11

«проти»

- 9

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості
голосів

від

загального

складу

26 депутатів та міський голова.

ради.

Загальний

склад

ради:

32
Голосували про зміни до підпункту 1 пункту 1 проєкту № 2017.
Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
Вид цільового
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
призначення
нормативну
грошову
оцінку
межами
населених пунктів,
земель2
яких проведено (незалежно від нормативну грошову оцінку
місцезнаходження)
яких не проведено
для
для фізичних
для
для фізичних
найменування2 юридичних
осіб
юридичних
осіб
осіб
осіб
Для цілей
----підрозділів
10.01-10.11 та
для збереження
та використання
земель
природнозаповідного
фонду
---

Для цілей
підрозділів
10.01-10.11, а
саме

3,0

3,0

за земельні
ділянки, які
перебувають у
постійному
користуванні
суб’єктів
господарювання
(крім державної
та комунальної
форми власності)
«за»

- 9

«проти»

- 8

«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості
голосів

від

загального

складу

26 депутатів та міський голова.

ради.

Загальний

склад

ради:

33
ВИСТУПИЛИ: М.Михайлишин,
Про ставки податку.
начальник
юридичного відділу
Голосували про зміни до підпункту 1 пункту 1 проєкту № 2017.
Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
Вид цільового
нормативну грошову
межами населених пунктів,
2
призначення земель
оцінку яких проведено нормативну грошову оцінку
(незалежно від
яких не проведено
місцезнаходження)
для
для фізичних
для
ко
для фізичних
2
найменування юридичних
осіб
юридичних
д2
осіб
осіб
осіб
14
Землі енергетики
--14. Для розміщення,
--01 будівництва,
експлуатації та
обслуговування
будівель і
споруд об’єктів
енергогенеруюч
их підприємств,
установ і
організацій
--14. Для розміщення,
будівництва,
02
експлуатації та
обслуговування
будівель і
споруд об’єктів
передачі
електричної та
теплової енергії
--14. Для цілей
--03 підрозділів
14.01-14.02 та
для збереження
та використання
земель
природнозаповідного
--фонду
Для цілей
підрозділів
14.01-14.02, а
саме за земельні
ділянки, які
перебувають у

3,0

34
постійному
користуванні
суб’єктів
господарювання
(крім державної
та комунальної
форми власності)
«за»

- 19

«проти» - 1
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Внести зміни:
Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
Вид цільового
нормативну грошову
межами населених пунктів,
призначення земель2
оцінку яких проведено нормативну грошову оцінку
(незалежно від
яких не проведено
місцезнаходження)
для
для фізичних
для
для фізичних
ко
2
юридичних
осіб
найменування
юридичних
осіб
д2
осіб
осіб
14
Землі енергетики
14. Для розміщення,
----будівництва,
01
експлуатації та
обслуговування
будівель і
споруд об’єктів
енергогенеруюч
их підприємств,
установ і
організацій
14. Для розміщення,
--02 будівництва,
експлуатації та
обслуговування
будівель і
споруд об’єктів
передачі
електричної та
теплової енергії

35
14. Для цілей
03 підрозділів
14.01-14.02 та
для збереження
та використання
земель
природнозаповідного
фонду

---

---

---

Для цілей
підрозділів
14.01-14.02, а
саме за земельні
ділянки, які
перебувають у
постійному
користуванні
суб’єктів
господарювання
(крім державної
та комунальної
форми власності)

3,0

Голосували про зміни до підпункту 2 пункту 1 проєкту № 2017.
Вилучити « інваліди», додати « особи з інвалідністю», «органи державної
влади та місцевого самоврядування, органи ДСНС».
«за»

- 20

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

Внести зміни:
Вилучити « інваліди», додати «особи з інвалідністю», «органи державної
влади та місцевого самоврядування, органи ДСНС»
Голосували про прийняття рішення № 2017 в цілому.
«за»

- 9

«проти» - 10
«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості

36
голосів

від

загального

складу

ради.

Загальний

склад

ради:

26 депутатів та міський голова.
ВИСТУПИЛИ: Б.Рибчук,
секретар міської
ради
М.Михайлишин,
начальник
юридичного
відділу
Б.Рибчук,
секретар міської
ради
І.Карвацький,
депутат міської
ради
Р.Джура, міський
голова
І.Прокопів,
депутат міської
ради
І.Карвацький,
депутат міської
ради
М.Михайлишин,
начальник
юридичного
відділу
Л.Горват,
депутат міської
ради
Б.Рибчук,
секретар міської
ради
І.Дулик, депутат
міської ради
І.Федорченко,
мешканець міста
Б.Рибчук,
секретар міської
ради
М.Михайлишин,
начальник
юридичного
відділу
Л.Горват,
депутат міської
ради
М.Михайлишин,
начальник

Про процедуру розгляду проєкту рішення згідно пункту
7 статті 42 Регламенту роботи міської ради.
Про процедуру голосування.

Про процедуру голосування.
З пропозицією закінчити пленарне засідання.
Про підтримку пропозиції депутата І.Карвацького.
Про правомірність закінчення пленарного засідання.
Про часові рамки прийняття рішення.

Про прийняття рішення до 01.07.2020.
Про розгляд проєкту рішення та внесення змін до
підпункту 1 пункту 1 – залишити код 14, все інше
залишити без змін керуючись минулим рішенням.
Про процедуру прийняття рішення.
Про зміну ставок податку.
Про встановлення земельного податку для ДТЕК.
Про процедуру голосування.

Про процедуру голосування.

Про процедуру голосування.
Про процедуру голосування.

37
юридичного
відділу
Б.Рибчук,
Про процедуру розгляду проєкту рішення згідно пункту
секретар міської
7 статті 42 Регламенту роботи міської ради.
ради
Л.Горват,
Про проєкт рішення.
депутат міської
ради
Голосували про пункт 1 проєкту № 2017.
«за»

- 5

«проти» - 7
«утрим.» - 3
(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.
Р.Джура, міський Про статтю 19 Регламенту роботи ради щодо тривалості
голова

пленарного засідання до 17.00.

Голосували про зміни до підпункту 1 пункту 1 проєкту № 2017.
«за»

- 6

«проти» - 5
«утрим.» - 5
(Результати поіменного голосування додаються).
Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості
голосів

від

загального

складу

ради.

Загальний

склад

ради:

26 депутатів та міський голова.
ВИСТУПИЛИ: Р.Витриховський,
представник ДТЕК

Щодо робіт проведених компанією ДТЕК на об’єктах
соцсфери.

Примітка: відеотрансляцію першого пленарного засідання дев’яносто сьомої сесії міської
ради сьомого скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в
розділі «Нормативні документи».

Міський голова

Роксолана Джура

