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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сотої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

 

Від 29 липня  2020 року        м. Бурштин 

 

Початок: 12:30 

Закінчення: 14:05  

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

      –    18 депутатів міської ради (список додається); 

– представники  виконавчого апарату, представники компанії ДТЕК (список 

додається). 

Відсутні на сесії: 8 депутатів міської ради ( І.Дашевич, Р.Іванюк,  В.Котів, А.Крижалка, 

І.Мазур, Л.Петровська, К.Соронович, А.Федорняк). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 100 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. М.Шкарпович – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в склад лічильної комісії на 100 сесію. 

     «за»            -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 100 сесію депутата міської ради 

Миколу Шкарповича. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний  сотої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного сотої сесії 

Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міської цільової  соціальної 

програми «Молодь Бурштина» на 2017 – 2020 роки. 

(Проєкт № 2108) 

   Доповідач: М.Шкарпович – провідний 

спеціаліст відділу у справах молоді і спорту 

2. Про звіт  тимчасової контрольної комісії з вивчення 

економічної обґрунтованості тарифів на 

централізоване теплопостачання та централізоване 

водопостачання  гарячої води жителям м. Бурштин 

компанією ДТЕК в 2018 – 2020 роках.(Проєкт № 2109) 

Доповідач: І.Прокопів – голова тимчасової 

контрольної комісії, депутат міської ради 

3. Про надання КП «Житловик» дозволу на отримання 

кредитного ліміту на поточний рахунок. (Проєкт № 

2110) 

Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору 

житлово – комунального господарства і обліку 

комунального майна 

4. Про виділення коштів. (Проєкт № 2114) 

   Доповідач: Н.Кицела – заступник міського 

голови 

5. Про внесення змін до «Плану природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2020 рік». (Проєкт №2142) 

   Доповідач: М.Назар – начальник відділу 

економіки і промисловості  

6. Відповіді на депутатські запити. 

7. Депутатські запити. 

8. Різне. 

 Голосували про прийняття проєкту порядку денного 100 сесії за 

основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт порядку денного 100 сесії  прийняти за основу. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

 Про зняття з порядку денного пункту 2 «Про звіт  

тимчасової контрольної комісії з вивчення економічної 

обґрунтованості тарифів на централізоване 

теплопостачання та централізоване водопостачання 

гарячої води жителям м. Бурштин компанією ДТЕК в 2018 

– 2020 роках» (проєкт №2109). 

 І.Прокопів, 

І.Дулик, 

депутати 

міської 

ради 

Про необхідність розгляду проекту № 2109. 

 Голосували про зняття з порядку денного проєкту № 2109 «Про 

звіт  тимчасової контрольної комісії з вивчення економічної 

обґрунтованості тарифів на централізоване теплопостачання та 

централізоване водопостачання гарячої води жителям м. Бурштин 

компанією ДТЕК в 2018 – 2020 роках». 

  «за»            -  10 

«проти»     -  7 

«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. 

 Голосували про порядок денний 100 сесії в цілому. 

  «за»              -  18 

      «проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сотої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міської цільової  соціальної програми 

«Молодь Бурштина» на 2017 – 2020 роки. (Проєкт № 2108) 

   Доповідач: М.Шкарпович – провідний спеціаліст відділу 

у справах молоді і спорту 

2. Про звіт  тимчасової контрольної комісії з вивчення економічної 

обґрунтованості тарифів на централізоване теплопостачання та 

централізоване водопостачання  гарячої води жителям м. 
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Бурштин компанією ДТЕК в 2018 – 2020 роках.(Проєкт № 2109) 

Доповідач: І.Прокопів – голова тимчасової контрольної 

комісії, депутат міської ради 

3. Про надання КП «Житловик» дозволу на отримання кредитного 

ліміту на поточний рахунок. (Проєкт № 2110) 

Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово – 

комунального господарства і обліку комунального майна 

4. Про виділення коштів. (Проєкт № 2114) 

              Доповідач: Н.Кицела – заступник міського голови 

5. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища 

по Бурштинській міській раді на 2020 рік». (Проєкт №2142) 

   Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки і 

промисловості  

6. Відповіді на депутатські запити. 

7. Депутатські запити. 

8.  Різне. 

  

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до міської цільової  соціальної програми 

«Молодь Бурштина» на 2017 – 2020 роки. (Проєкт № 2108) 

ДОПОВІДАВ: 

 

М.Шкарпович, 

провідний 

спеціаліст відділу 

у справах молоді і 

спорту 

 

Ознайомив з проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісій: 

 з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 23.07.2020 № 15) про погодження 

проєкту рішення; 

з питань гуманітарної політики (протокол від 

 15.07.2020 № 7) про підтримку проєкту рішення.  

 Голосували про прийняття рішення № 01/100-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/100-20  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 2. Про звіт  тимчасової контрольної комісії з вивчення економічної 

обґрунтованості тарифів на централізоване теплопостачання та 

централізоване водопостачання  гарячої води жителям м. 

Бурштин компанією ДТЕК в 2018 – 2020 роках.(Проєкт № 2109 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Прокопів, 

голова 

тимчасової 

контрольної 

комісії, депутат 

міської ради 

 

Ознайомив із звітом комісії. 

Про депутатський запит від травня 2019 року та 

відсутність обґрунтованої відповіді на нього. 

Ознайомив з проєктом рішення та 

рекомендаціяєю комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово –

комунального господарства (протокол від 23.07.2020 

№ 22) про підтримку проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

І.Карвацький,  

І.Прокопів, 

І.Дулик,  

Б.Рибчук,  

Т.Сенчина, 

Л.Горват, 

В.Рик, 

депутати міської 

ради 

 

Взяли участь в обговоренні. 

 В.Гулик, перший 

заступник 

міського голови 

Взяв участь у обговоренні. 

 Р.Джура, міський 

голова 

 

Про надання слова представнику компанії ДТЕК 

А.Возному. 

 Голосували про надання слова представнику компанії ДТЕК 

А.Возному.       

  «за»            -  13 

«проти»     -  3 

«утрим.»    -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: 
Надати слово представнику компанії ДТЕК А.Возному. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

А.Возний, 

представник 

компанії ДТЕК 

 Про розрахунок тарифу (слайд додається). 
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 І.Прокопів, 

І.Дулик, 

Л.Івасюк,  

депутати міської 

ради 

 

Взяли участь в обговоренні. 

 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про встановлення  теплових лічильників у 

багатоквартирних будинках за рахунок компанії 

ДТЕК. 

 А.Возний, 

представник 

компанії ДТЕК 

Про те, що теплові лічильники встановлюються за 

рахунок балансоутримувача мереж. 

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

 

Про обіцянку директора ВП»ДТЕК Бурштинська 

ТЕС» встановити теплові лічильники. 

 І.Карвацький, 

депутат міської 

ради 

 

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття рішення по проєкту  № 2109 в цілому. 

              «за»          -  9 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  8  

(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: 

 

В.Василик, 

депутат міської 

ради 

З пропозицією перенести дане питання на наступну 

сесію.Тимчасовій контрольній комісії залучити до 

роботи фахівців з даного питання. 

 М.Шкарпович,   

депутат міської 

ради 

 

Взяв участь в обговоренні. 

 І.Дулик,  В.Рик 

депутати міської 

ради 

 

Взяли участь в обговоренні звіту. 

 Л.Горват,   

депутат міської 

ради 

 

Про підтримку пропозиції депутат Володимира 

Василика. 
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 І.Прокопів,   

депутат міської 

ради 

 

Про внесення змін до проєкту : 

Залишити пункт 1, зняти пункт 2, залишити пункт 3 

та завершити роботу комісії. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про пункт 7 статті 42 Регламенту роботи ради. 

 Голосували про пункт 1 проєкту рішення  № 2109. 

  «за»             -  9 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  9 

(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 пункт 2 проєкту рішення  № 2109. 

 «за»             -  8 

«проти»      -  1 

«утрим.»     -  9 

(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. 

 І.Дулик,   

депутат міської 

ради 

 

Про роботу тимчасової контрольної комісії. 

 Голосували про перенесення даного питання на наступну 

сесію.Тимчасовій контрольній комісії залучити до роботи 

фахівців з даного питання. 

«за»             -  11 

«проти»      -  6 

«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. 
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СЛУХАЛИ: 3. Про надання КП «Житловик» дозволу на отримання кредитного 

ліміту на поточний рахунок. (Проєкт № 2110) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Бандура, 

завідувач сектору 

житлово – 

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісії  з питань 

бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 23.07.2020 № 15) про погодження 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 02/100-20 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/100-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про виділення коштів. (Проєкт № 2114) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Н.Кицела, 

заступник 

міського голови 

 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісії  з питань 

бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 23.07.2020 № 15) про погодження 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 03/100-20 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/100-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2020 рік». (Проєкт 

№2142) 

ДОПОВІДАВ: 

 

М.Назар, 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості 

 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями  комісії: 

 з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 23.07.2020 № 15) про погодження 

проєкту рішення. 
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 Голосували про прийняття рішення № 04/100-20 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/100-20  в цілому (рішення додається). 

 

 6. Відповіді на депутатські запити.(Не було) 

 7. Депутатські запити. (Не було) 

СЛУХАЛИ: 8. Різне.  

 І.Харів, депутат   

міської ради 

Про звернення мешканців будинку №5 вул. 

Данила Галицького щодо відключеного світла у 

під’їздах. 

 Л.Івасюк, депутат   

міської ради 

Про відсутність відповіді на депутатське 

звернення. 

Про необхідність дезінсекції у підвальних 

приміщеннях будинку № 3 по вул. Стуса. 

Про підготовку зустрічі О.Ляшка у місті. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про проведення дезінсекції у підвальних 

приміщеннях у багатоповерхових будинках. 

 І.Бандура, 

завідувач сектору 

житлово – 

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

 

Про проведення дезінсекції у підвальних 

приміщеннях багатоквартирних будинків. 

 

 Л.Івасюк, депутат   

міської ради 

Про роботу КП «Житловик». 

 В.Гулик, перший 

заступник 

міського голови 

Про заборгованість населення перед КП 

«Житловик» за надані послуги. 

Про організацію роботи по дезінсекції. 

 Л.Рик, депутат 

міської ради 

Про включення будинків по вулиці Стуса у 

перелік, де необхідно провести дезінсекцію.  

Про дописи депутата І.Карвацького в 

соцмережах. 
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 Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Про відсутність звіту по КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня». 

 В.Бублінський, 

депутат міської 

ради 

Про звинувачення депутатами та їх помічником  

головного лікаря КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» щодо хвороби.  

 Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Про розпорядження відносно хворих на 

коронавірус. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про заборгованість населення за надані послуги. 

 І.Харів, депутат   

міської ради 

Про сплату за надані послуги мешканцями 

будинку №5 вул. Данила Галицького. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про встановлення білбордів. 

Про перемогу в конкурсі «Єврорегіон Карпати». 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про можливість включення світла. 

 О.Драбчук, 

депутат міської 

ради 

Про надання інформації щодо проєкту 

«Меморіал». 

 І.Карвацький, 

депутат міської 

ради  

Про кошти обласного бюджету та  заборгованість  

компанії ДТЕК у сумі 126,0 тис.грн по даному 

проєкту. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про  ініціативу при будівництві меморіалу 

воїнам АТО. 

 Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Про гарантії щодо опалювального сезану. 

Про надання інформації Р.Джурою щодо 

висунення кандидатом на голову ОТГ. 

 

Примітка: відеотрансляцію сотої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні 

документи». 

 

 

Міський голова                                                                              Роксолана Джура  


