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Бурштинська міська рада
ПРОТОКОЛ
дев’яносто восьмої позачергової сесії міської ради сьомого скликання
Від 03 липня 2020 року

м. Бурштин

Початок: 12:00
Закінчення: 12:40
Всього обрано депутатів - 26
Присутні на сесії:
–

16 депутатів міської ради (список додається);

–

представники виконавчого апарату.

Відсутні на сесії: 10 депутатів міської ради (В.Бублінський, І.Дашевич, Р.Дидик,
І.Карвацький, В.Котів, А.Крижалка, І.Мазур, К.Соронович, А.Федорняк, І.Харів).
СЛУХАЛИ:

Про зміни в складі лічильної комісії на 98 сесію.

ДОПОВІДАВ:

Р.Джура,
голова

міський

Доповнити персональний склад лічильної
комісії:
1. Л.Горват – депутат міської ради.

Голосували про зміни в склад лічильної комісії на 98 сесію.
«за»

- 17

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Ввести в склад лічильної комісії на 98 сесію депутата міської ради
Любомира Горвата.

СЛУХАЛИ:

Про порядок денний дев’яносто восьмої сесії Бурштинської міської
ради сьомого скликання.
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ДОПОВІДАВ:

Р.Джура,
міський
голова

Ознайомила з проєктом порядку денного дев’яносто
восьмої сесії Бурштинської міської ради сьомого
скликання:
1. Про весення змін в рішення міської ради від 28.11.2014
№05.4/47-14 «Про прийом з 01.01.2015 р. у власність та
на фінансування з бюджету міської ради Бурштинську
міську лікарню». (Проєкт № 2074)
Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово
– комунального господарства і обліку комунального
майна
2. Про надання статусу юридичної особи архівному
відділу виконавчого комітету Бурштинської міської
ради. (Проєкт № 2073)
Доповідач: Л.Янків – начальник архівного відділу
3. Про внесення змін у додаток до «Програми
функціонування Центру надання адміністративних
послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки». (Проєкт
№ 2072)
Доповідач: І.Кунів – начальник відділу «ЦНАП»
4. Про затвердження Угоди про співпрацю у сфері надання
адміністративних послуг з державної реєстрації актів
цивільного стану. (Проєкт № 2071)
Доповідач:
С.Видай – керуюча справами
виконкому
5. Відповіді на депутатські запити.
6. Депутатські запити.
7. Різне.

Голосували про порядок денний 98 сесії в цілому.
«за»

- 17

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний
дев’яносто восьмої сесії
Бурштинської міської ради сьомого скликання:
1. Про весення змін в рішення міської ради від 28.11.2014 №05.4/4714 «Про прийом з 01.01.2015 р. у власність та на фінансування з
бюджету міської ради Бурштинську міську лікарню». (Проєкт
№2074)
Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово –
комунального господарства і обліку комунального майна
2. Про надання статусу юридичної особи архівному відділу
виконавчого комітету Бурштинської міської ради. (Проєкт № 2073)
Доповідач: Л.Янків – начальник архівного відділу
3. Про внесення змін у додаток до «Програми функціонування
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4.

5.
6.
7.

СЛУХАЛИ:

Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-2020
роки». (Проєкт № 2072)
Доповідач: І.Кунів – начальник відділу «ЦНАП»
Про затвердження Угоди про співпрацю у сфері надання
адміністративних послуг з державної реєстрації актів цивільного
стану. (Проєкт № 2071)
Доповідач: С.Видай – керуюча справами виконкому
Відповіді на депутатські запити.
Депутатські запити.
Різне.

1. Про весення змін в рішення міської ради від 28.11.2014 №05.4/4714 «Про прийом з 01.01.2015 р. у власність та на фінансування з
бюджету міської ради Бурштинську міську лікарню». (Проєкт
№ 2074)

ДОПОВІДАВ:

І.Бандура,
завідувач
сектору житлово
– комунального
господарства
і
обліку
комунального
майна

Ознайомила

з

проєктом

рішення

та

рекомендацією до комісії з питань будівництва,
архітектури

та

житлово

–

комунального господарства (протокол від 15.06.2020
№19) про підтримку проєкту рішення.
Запропонувала внести правки до пункту 1:
«до

комунальної

власності

територіальної

громади міста Бурштина і села Вигівка в особі
Бурштинської міської ради Бурштинську міську
лікарню з наступними будівлями:
-

громадський

(допоміжними)

будинок

з

будівлями

господарськими
та

спорудами

Бурштинської міської лікарні по вул. Р. Шухевича,
15:

головний

харчоблок

з

корпус;

корпус;

інфекційний

корпус;

переходом;

господарський
корпус;

терапевтичний

корпус;

станція

господарський

патолого-анатомічний

швидкої
склад;

допомоги;

станція

котельня;

каналізаційно-

насосна; переїзд.
-

громадський

будинок

з

господарськими

(допоміжними) будівлями та спорудами: поліклініка
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Бурштинської міської лікарні по вул. Р. Шухевича,
18».
Голосували про прийняття проєкту рішення № 01/98-20 за основу.
«за»

- 17

«проти»

- 0

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

Проєкт рішення № 01/98 -20 прийняти за основу.
Голосували про зміни до пункту 1 проєкту рішення
№ 01/98-20.
«за»

- 17

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до пункту 1 проєкту рішення № 01/98-20.
«до комунальної власності територіальної громади міста Бурштина і
села Вигівка в особі Бурштинської міської ради Бурштинську міську
лікарню з наступними будівлями:
- громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями
та спорудами Бурштинської міської лікарні по вул. Р. Шухевича, 15:
головний корпус; терапевтичний корпус; харчоблок з переходом;
інфекційний корпус; господарський корпус; патолого-анатомічний
корпус; станція швидкої допомоги; котельня; господарський склад;
станція каналізаційно-насосна; переїзд.
- громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами:

поліклініка

Бурштинської

міської

лікарні

по

Р. Шухевича, 18».
Голосували про прийняття рішення № 01/98-20 в цілому.
«за»

- 17

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

Прийняти рішення № 01/98-20 в цілому (рішення додається).

вул.
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СЛУХАЛИ:

2. Про надання статусу юридичної особи архівному відділу
виконавчого комітету Бурштинської міської ради. (Проєкт
№ 2073)

ДОПОВІДАВ:

Л.Янків,
начальник
архівного відділу

Ознайомила

з

проєктом

рішення

та

рекомендаціями до проєкту рішення комісій:
з питань законності та етики (протокол від
18.06.2020 № 58) про підтримку проєкту рішення;
з питань гуманітарної політики (протокол від
16.06.2020 № 6) про підтримку проєкту рішення.

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

Голосували про прийняття рішення № 02/98-20 в цілому.
«за»
- 16
«проти» - 0
«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
Прийняти рішення № 02/98-20 в цілому (рішення додається).

3. Про внесення змін у додаток до «Програми функціонування
Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина на 20192020 роки». (Проєкт № 2072)

ДОПОВІДАВ:

І.Кунів,
Ознайомила
з
проєктом
рішення
та
начальник відділу рекомендаціями до проєкту рішення комісій:
«ЦНАП»
з питань бюджету та економічного розвитку
(протокол від 18.06.2020 № 12) про погодження
проєкту рішення;
з питань гуманітарної політики (протокол від
16.06.2020 № 6) про підтримку проєкту рішення.

ВИРІШИЛИ:

Голосували про прийняття рішення № 03/98-20 в цілому.
«за»
- 17
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
Прийняти рішення № 03/98-20 в цілому (рішення додається).
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СЛУХАЛИ:

4. Про затвердження Угоди про співпрацю у сфері надання
адміністративних послуг з державної реєстрації актів цивільного
стану. (Проєкт № 2071)

ДОПОВІДАВ:

С.Видай, керуюча
Ознайомила
з
проєктом
рішення
та
справами
рекомендаціями до проєкту рішення комісій:
виконкому
з
питань
законності
та
етики
(протокол від 18.06.2020 № 58) про підтримку
проєкту рішення;
з питань гуманітарної політики (протокол від
16.06.2020 № 6) про підтримку проєкту рішення.
Запропонувала внести технічну правку:
У назві проєкту рішення вставити слово
«тексту».
У пункуті 1 проєкту рішення вставити слово
«текст».

ВИРІШИЛИ:

Голосували про прийняття рішення № 04/98-20 в цілому.
«за»
- 17
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
Прийняти рішення № 04/98-20 в цілому (рішення додається).

5. Відповіді на депутатські запити.(Не було)
Про озвучення трансляції пленарного засідання
ВИСТУПИЛИ: Л.Івасюк,
депутат міської
сесії.
ради
6. Депутатські запити. (Л.Івасюк)
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ: Л.Івасюк,
Про депутатський запит щодо надання
депутат міської
інформації про онкозахворювання населення
ради
м.Бурштина та с.Вигівка за період 2017-2019 роки
(копія запиту додається).

ВИРІШИЛИ:

Голосували про прийняття рішення № 05/98-20 в цілому.
«за»
- 17
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
Прийняти рішення № 05/98 -20 в цілому (рішення додається).
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Про відсутність повної відповіді щодо сплати
ВИСТУПИЛИ: І.Дулик, депутат
міської ради
земельного податку.
Про

відсутність

інформації

щодо

теплових

лічильників.
Л.Івасюк, депутат
Про
звернення
мешканців
вул.
міської ради
Коновальця стосовно ремонту дороги

Стуса,
(копія

звернення додається).
СЛУХАЛИ:

7. Різне.
Л.Івасюк, депутат
Про депутатське звернення щодо надання копій
міської ради
актів виконаних робіт на виконання «Плану
природоохоронних

заходів

з

місцевого

фонду

охорони навколишнього природного середовища по
Бурштинській міській раді

на 2019 рік» по вул.

Стуса за 2019 рік (копія звернення додається).
М.Шкарпович,
Про необхідність проведення робіт по
депутат міської встановленню бруківки на алеї ім.Шептицького.
ради
Р.Джура, міський
Про ЗНО.
голова
Про відрядження у м.Київ із В.Василиком,
директором КНП «Бурштинська центральна міська
лікарня».
Про роботу в дошкільних закладах.
Про рівень захворювання на COVID-19.
Про поставку ШВЛ у КНП «Бурштинська
центральна міська лікарня».
Про

тендерні

процедури

по

ремонту

приймального відділення.
Про

роботи

у

місті,

які

проводить

КП

«Житловик».
Про роботи на пляжі та сміттєзвалищі.
Про роботу комбінату спортивних споруд.
І.Дулик, депутат
Про розподіл екологічних коштів депутатами по
міської ради
вул. Стуса.
Про

проведення

благоустрою.

робіт

та

відновлення
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Про необхідність благоустрою території по вул.
Стуса №13.
В.Рик,
депутат
міської ради

Про роботи по вул. Стуса.
Про виділення коштів.

І.Дулик, депутат
Про виконання робіт КП «Житловик».
міської ради
І.Дулик, депутат
Про встановлення білбордів.
міської ради
Б.Рибчук,
Про процедуру закупівель на встановлення
секретар міської білбордів.
ради
І.Прокопів,
Про необхідність включення в кошторис робіт
депутат міської відновлювальних робіт після ремонту.
ради
Р.Джура, міський
Про розподіл екологічних коштів депутатськими
голова
комісіями.
Р.Бардашевський,
Про необхідність спостережної наглядової ради
депутат міської КНП «Бурштинська центральна міська лікарня».
ради
Про перебування депутата В.Бублінського у КНП
«Бурштинська центральна міська

лікарня» та

протокол прийому хворих.
В.Василик,
Про протокол щодо поводження з хворими в
депутат міської КНП «Бурштинська центральна міська лікарня».
ради
Р.Бардашевський,
Про недотримання маскового режиму в сесійній
депутат міської залі.
ради
Примітка: відеотрансляцію дев’яносто восьмої позачергової сесії міської ради сьомого
скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі
«Нормативні документи».

Міський голова

Роксолана Джура

