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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

другого пленарного засідання дев’яносто сьомої сесії міської ради 

 сьомого скликання 

 

Від 03 липня  2020 року        м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 11:40 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

      –    21 депутат міської ради (список додається); 

– представники  виконавчого апарату, депутат Івано – Франківської обласної ради 

А.Іваськів, представник ТРК «РАІ» В.Русиняк. 

Відсутні на сесії: 5 депутатів міської ради (В.Бублінський, І.Дашевич, А.Крижалка,  

К.Соронович,  А.Федорняк). 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Бандура, 

завідувач 

сектору житлово 

– комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісій: 

 з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 18.06.2020 №12) про погодження  

проєкту рішення; 

   з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 15.06.2020 

№19) про підтримку проєкту рішення.   

 Голосували про прийняття рішення № 07/97-20 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/97-20  в цілому (рішення додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: І.Дулик, депутат 

міської ради 

 Про розгляд проекту щодо встановлення земельних 

податків та зборів. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про розгляд питання на попередньому пленарному 

засіданні. 

 Л.Івасюк, депутат 

міської ради 

Про розгляд проекту щодо встановлення земельних 

податків та зборів. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про власників земельних ділянок. 

Про сплату за земельні ділянки. 

Про керівництво міської ради. 

Про несплату земельного податку. 

Про необхідність підняття ставок земельного 

податку. 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про  внесення змін  до рішення міської ради від 20.12.2018 №28/65-

18  «Про надання дозволу проекту Детального плану території по 

вул. С. Стрільців в м. Бурштин». (Проєкт №2068) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Т.Білоока, 

завідувач сектору 

містобудування 

та архітектури 

 

Ознайомила з проєктом рішення.   

 

ВИСТУПИЛИ: Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Ознайомив з рекомендаціями  до проєкту рішення 

комісій: 

 земельної та з питань екології 

(протокол від 15.06.2020 №6) про погодження  

проєкту рішення; 

   з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 15.06.2020 

№19) про підтримку проєкту рішення.  

Про розгляд проєкту комісією з питань 
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законності та етики (протокол від 18.06.2020 №58). 

 Т.Білоока, 

завідувач сектору 

містобудування 

та архітектури 

Про перебування даної ділянки у переліку ділянок 

по яких велася підготовка щодо статусу 

рекреаційної зони. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про організацію виступів депутатів. 

 В.Василик, 

депутат міської 

ради 

 Про рекреаційні зони міста. 

 Т.Білоока, 

завідувач сектору 

містобудування 

та архітектури 

Про рішення міської ради щодо рекреаційних зон. 

 І.Карвацький, 

голова комісії 

земельної та з 

питань екології 

Про розгляд питання комісією. 

 М.Шкарпович, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 Л.Івасюк, 

депутат міської 

ради 

Взяла участь у обговоренні 

 Л.Горват, голова 

комісії з питань 

законності та 

етики 

Про рішення міської ради щодо надання дозволу. 

 Голосували про прийняття рішення № 08/97-20 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/97-20  в цілому (рішення додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: І.Карвацький, 

депутат міської 

ради 

 Про розгляд проекту щодо встановлення земельних 

податків та зборів. 
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СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Ознайомив з проєктом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Взяла участь в обговоренні.  

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

З пропозицією: 

 до пункту 1: 

- вилучити «01.04.2020 до закінчення карантинних 

заходів»; 

- доповнити «з 01.07.2020 по 31.07.2020 на час дії 

карантинних заходів». 

 до пункту 2 «на період дії карантинних заходів»; 

до пункту 3 

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Пункт 3 викласти в редакції : «Підприємцям подати  

заяву до Державної фіскальної служби України». 

 М.Тимошик, 

депутат міської 

ради  

Доповнити пункт 3 «Відповідно до п.2 даного 

рішення». 

 Л.Горват, депутат 

міської ради  

Пункт 2 доповнити «дії карантинних заходів з 

01.08.2020». 

 В.Рик, 

депутат міської 

ради 

У пункті 2 вилучити «до закінчення карантинних 

заходів». 

 В.Рик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

Запропонував зміни до пункту 2: 

«по 31.08.2020». 

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 
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 В.Рик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 М.Шкарпович, 

депутат міської 

ради 

Про ведення сесії. 

 В.Рик, 

депутат міської 

ради 

Запропонував зміни до пункту 3: 

-   доповнити «Відповідно до п.2 даного рішення»; 

- вилучити «які вже сплатили єдиний податок, 

можуть» «до 01.07.2020», «і не платити податок 

за черговий місяць. У випадку продовження 

карантину на більший термін, заява подається 

протягом 30-ти календарних днів після його 

завершення». 

 Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Взяла участь в обговоренні. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 А.Іваськів, 

депутат обласної 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 В.Рик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 09/97-20 за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 09/97 -20 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Запропонував внести зміни: 

У пункті  1: 

Доповнити «з 01.07.2020 по 31.07.2020». 
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Вилучити «01.04.2020 до закінчення карантинних 

заходів».  

У пункті 2: 

Доповнити «дії карантинних заходів з 01.08.2020 по 

31.08.2020». 

Вилучити «2-х календарних місяців, наступних за 

місяцем, в якому будуть зняті обмеження роботи 

суб’єктів господарювання». 

У пункті 3 : 

Доповнити «Відповідно до п.2 даного рішення». 

Вилучити «які вже сплатили єдиний податок, 

можуть», «до 01.07.2020», «і не платити податок за 

черговий місяць. У випадку продовження карантину 

на більший термін, заява подається протягом 30-ти 

календарних днів після його завершення». 

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради 
Про процедуру голосування. 

 Голосували про зміни до проекту рішення   № 09/97-20. 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проєкту рішення   № 09/97-20. 

У пункті  1: 

Доповнити «з 01.07.2020 по 31.07.2020». 

Вилучити «01.04.2020 до закінчення карантинних заходів».  

У пункті 2: 

Доповнити «дії карантинних заходів з 01.08.2020 по 31.08.2020». 

Вилучити «2-х календарних місяців, наступних за місяцем, в якому 

будуть зняті обмеження роботи суб’єктів господарювання». 

У пункті 3 : 

Доповнити «Відповідно до п.2 даного рішення». 

Вилучити «які вже сплатили єдиний податок, можуть», «до 01.07.2020», 

«і не платити податок за черговий місяць. У випадку продовження 

карантину на більший термін, заява подається протягом 30-ти 

календарних днів після його завершення». 

 Голосували про прийняття рішення № 09/97-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/97-20  в цілому (рішення додається). 

 

 11. Про звернення – протест депутатського корпусу Бурштинської 

міської ради на виступ міського голови на сесії Галицької районної 

ради 06.03.2020. (Проєкт  № 2010)  

 Проєкт не розглядався оскільки на пленарному засіданні відсутній 

доповідач, депутат міської ради, Ігор Харів. 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про скасування рішення виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради від 24.02.2020 № 26  «Про надання гр.Антонів Л.П. дозволу на 
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облаштування тимчасової стоянки автотранспорту біля автодороги 

«Мукачево - Львів» (навпроти кафе «Едельвейс») в м. Бурштин». 

(Проєкт №2007) 

ВИСТУПИЛИ: Л.Горват, голова 

комісії з питань 

законності та 

етики  

З пропозицією перенести розгляд даного питання 

на наступну сесію. 

 Голосували про перенесення розгляду проекту рішення № 2007 на 

наступну сесію. 

              «за»           -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд  проєкту рішення № 2007 на наступну сесію. 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки  (приватний підприємець Михайлик М.І.). (Проєкт №2054) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.06.2020 № 6) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 10/97 - 20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/97 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництваі 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) 
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ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.06.2020 № 6) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 11/97 - 20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/97 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.06.2020 № 6) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 12/97 - 20 в цілому. 

  «за»            -  14 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/97 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних 

гаражів з передачею у приватну  власність (громадяни Шувар Т.В., 

Рик В.Л.). (Проєкт №2057) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.06.2020 № 6) про підтримку 

проєкту рішення. 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 13/97 - 20 в цілому. 

  «за»            -  14 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/97 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.06.2020 № 6) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 14/97 - 20 в цілому. 

  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/97 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.06.2020 № 6) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 15/97 - 20 в цілому. 
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  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/97 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.06.2020 № 6) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 16/97 - 20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/97 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.06.2020 № 6) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 17/97 - 20 в цілому. 

  «за»            -  17 
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«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/97 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.06.2020 № 6) про підтримку 

проєкту рішення. 

Запропонував вилучити: 

«2.Затвердити громадянці Свинарик Ользі 

Михайлівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуального гаража  в                            

м. Бурштин урочище Глинище № 87, площею                  

0,0021 га, з передачею у приватну власність. 

       2.1. Пеpедати громадянці  Свинарик Ользі 

Михайлівні безоплатно у власність земельну дiлянку 

(кадастровий номер 2621210300:01:005:1108) для 

будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража в м. Бурштин урочище Глинище   № 87, 

площею 0,0021га.» оскільки заява була забрана 

заявником. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 18/97-20 за основу. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

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

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 18/97-20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проекту рішення   № 18/97-20. 

  «за»             -  16 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проєкту рішення   № 18/97-20. 

Вилучити : 

«2.Затвердити громадянці Свинарик Ользі Михайлівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуального гаража  в м. Бурштин урочище 

Глинище   № 87, площею 0,0021га , з передачею у приватну власність. 

       2.1. Пеpедати громадянці  Свинарик Ользі Михайлівні безоплатно у 

власність земельну дiлянку (кадастровий номер 

2621210300:01:005:1108) для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин урочище Глинище   № 87, площею 

0,0021га». 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 18/97 - 20 в цілому. 

  «за»            -  14 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/97 - 20  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: Т.Сенчина, депутат 

міської ради  

Про наявність заяви та не поставлення до 

відома заявника про відмову. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про поставлення проекту рішення № 2063 на 

повторне голосування керуючись пунктом 17 

статті 42 Регламенту роботи міської ради. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 18/97 - 20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 
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«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/97 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка  Кащишина 

Ю.М.).(Проєкт №2064) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 15.06.2020 № 6) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 19/97 - 20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/97 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про затвердження проекту 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомив з проєктом рішення. 

 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про відсутність рекомендації щодо проекту комісії 

земельної та з питань екології. 

ВИСТУПИЛИ: І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про не підтримку проєкту рішення. 

Про судове рішення та дії міського голови. 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 2070 в цілому. 

 «за»            -  3 

«проти»     -  5 

«утрим.»   -  7 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради:                          

26 депутатів та міський голова. 

 

Примітка: відеотрансляцію другого пленарного засіданя дев’яносто сьомої сесії міської 

ради сьомого скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в 

розділі «Нормативні документи». 

 

   

Міський голова                                                                              Роксолана Джура  


