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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сто третьої сесії міської ради сьомого скликання 

 

Від 30 вересня 2020 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:40 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

      –   18 депутатів міської ради (список додається); 

– представники  виконавчого апарату. 

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

І.Мазур, Л.Петровська, А.Процик, А.Федорняк). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 103 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. Л.Горват – депутат міської ради; 

2. К.Соронович– депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в склад лічильної комісії на 103 сесію. 

                                            «за»             -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 103 сесію депутатів міської ради 

Тетяну Сенчину, Любомира Горвата. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний сто третьої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного сто 

третьої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

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

(Проєкт №2180) 

  Доповідач: О.Петровська – начальник 

фінансового відділу 

2. Про перейменування відділу у справах молоді і 

спорту у відділ у справах сім’ї, гендерної політики, 

молоді та спорту Бурштинської міської ради. 

(Проєкт №2183) 

    Доповідач: М.Козар – начальник відділу у 

справах молоді і спорту 

3. Про внесення змін в додаток до рішення міської 

ради від 31.05.2016 № 07/12-16 «Про затвердження 

структури і штатної чисельності Бурштинської 

міської ради та її виконавчих органів».(Проєкт 

№1729) 

        Доповідач: І.Фітак – завідувач сектору 

кадрової роботи 

4. Про внесення змін в штат структури відділу 

соціального захисту населення Бурштинської 

міської ради .(Проєкт №2154) 

        Доповідач: С.Коцур – начальник відділу 

соціального захисту населення 

5. Про безоплатну передачу інших необоротних 

матеріальних активів на баланс відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради. (Проєкт №2150) 

6. Про безоплатну передачу інших необоротних 

матеріальних активів на баланс третьої  Державній 

пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС 
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України в Івано-Франківській області. (Проєкт 

№2151) 

7. Про безоплатну передачу основних засобів на 

баланс КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня».  (Проєкт №2152) 

8. Про безоплатну передачу інших необоротних 

матеріальних активів на баланс відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської 

ради. (Проєкт №2153) 

      Доповідач: І.Федунків – головний бухгалтер 

бухгалтерської служби 

9. Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 

2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

27.11.2019  №18/84-19.(Проєкт № 2170) 

       Доповідач: М.Назар – начальник відділу 

економіки і промисловості 

10. Про внесення зміни до генерального плану міста 

Бурштин  суміщеного з детальним планом 

території по вул. Січових Стрільців, б/н. (Проєкт № 

2112) 

       Доповідач:  Т.Білоока – завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

11. Про  відмову у наданні в користування на праві 

оренди земельної ділянки для сінокосіння та 

випасання худоби із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (громадянин 

Михайлишин С.П.). (Проєкт №2181) 

12. Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки для сінокосіння та випасання худоби із 

земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності з передачею в оренду 

громадянину Михайлишину С.П. (Проєкт №2182) 

13. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

населеного пункту м. Бурштин Івано-Франківської 

області.(Проєкт №1868) 

14. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

населеного пункту с. Вигівка Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області. (Проєкт №1869) 

15. Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності під громадське пасовище із 

земель міської ради. (Проєкт №2169) 

16. Про внесення до переліку земельних ділянок, які 

пропонуються для продажу на земельних торгах 

(аукціонах).(Проєкт №2176) 

17. Про затвердження стартової плати за користування 

земельною ділянкою несільськогосподарського 

призначення, право оренди якої підлягає продажу 

на конкурентних засадах (земельних торгах) в м. 

Бурштин, вул. С.Бандери б/н, площею 0,0147 га та 

затвердження умов продажу права оренди 

земельної ділянки.(Проєкт №2177) 

18. Про затвердження стартової плати за користування 

земельною ділянкою несільськогосподарського 

призначення, право оренди якої підлягає продажу 

на конкурентних засадах (земельних торгах) в м. 

Бурштин, вул. Будівельників б/н, площею 0,0278 га 

та затвердження умов продажу права оренди 
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земельної ділянки. (Проєкт №2178) 

      Доповідач:В.Копаниця – начальник земельно  -  

екологічного відділу 

19. Відповіді на депутатські запити. 

20. Депутатські запити. 

21. Різне.   

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура,  

міський голова 

Про включення до порядку денного: 

проєкту № 2070  «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.)» (службова записка начальника 

земельно – екологічного відділу від 28.09.2020                  

№ 8);                                  

проекту № 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» (службова 

записка начальника земельно – екологічного 

відділу від 28.09.2020 № 8); 

пунктом 2 проєкту № 2163 «Про внесення змін у 

структуру відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради та створення Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників».  

 Т.Сенчина,  

депутат   міської 

ради 

Про виключення з порядку денного  проекту №2112 

«Про внесення зміни до генерального плану міста 

Бурштин  суміщеного з детальним планом території 

по вул. Січових Стрільців, б/н». 
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 Голосували про прийняття проєкту порядку денного 103 сесії за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт порядку денного 103 сесії  прийняти за основу. 

 Голосували про включення до порядку денного : 

проекту № 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»; 

 проєкту № 2070 «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.)»;                                  

пунктом 2 проєкту № 2163 «Про внесення змін у структуру відділу 

освіти і науки Бурштинської міської ради та створення Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників». 

                                              «за»             -  18 

«проти»       -  0 

«утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного : 

проект № 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»; 

 проєкт № 2070 «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.)»;                                  

пунктом 2 проєкт № 2163 «Про внесення змін у структуру відділу 

освіти і науки Бурштинської міської ради та створення Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників». 
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 Голосували про виключення з порядку денного проекту №2112 «Про 

внесення зміни до генерального плану міста Бурштин  суміщеного з 

детальним планом території по вул. Січових Стрільців, б/н». 

                                              «за»             -  19 

«проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Виключити з порядку денного проект №2112 «Про внесення зміни до 

генерального плану міста Бурштин  суміщеного з детальним планом 

території по вул. Січових Стрільців, б/н». 

 Голосували про порядок денний 103  сесії в цілому. 

                                          «за»             -  18 

   «проти»       -   0 

                                          «утрим.»     -   1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сто третьої сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проєкт №2180) 

         Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін у структуру відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради та створення Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників. (Проєкт  № 2163) 

             Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки 

3. Про перейменування відділу у справах молоді і спорту у відділ у 

справах сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту Бурштинської 

міської ради. (Проєкт №2183) 

       Доповідач: М.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту 

4. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 № 

07/12-16 «Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів».(Проєкт №1729) 

             Доповідач: І.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи 
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5. Про внесення змін в штат структури відділу соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради .(Проєкт №2154) 

            Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту 

населення 

6. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на 

баланс відділу освіти і науки Бурштинської міської ради. (Проєкт 

№2150) 

7. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на 

баланс третьої  Державній пожежно-рятувальної частини Управління 

ДСНС України в Івано-Франківській області. (Проєкт №2151) 

8. Про безоплатну передачу основних засобів на баланс КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня».  (Проєкт №2152) 

9. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на 

баланс відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради. (Проєкт №2153) 

           Доповідач: І.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської 

служби 

10. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 27.11.2019 №18/84-19.(Проєкт № 2170) 

           Доповідач:М.Назар – начальник відділу економіки і промисловості 

11. Про  відмову у наданні в користування на праві оренди земельної 

ділянки для сінокосіння та випасання худоби із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності 

(громадянин Михайлишин С.П.). (Проєкт №2181) 

12. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності з 

передачею в оренду громадянину Михайлишину С.П. (Проєкт №2182) 
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13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту м. Бурштин Івано-

Франківської області.(Проєкт №1868) 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту с. Вигівка Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт №1869) 

15. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності під громадське 

пасовище із земель міської ради. (Проєкт №2169) 

16. Про внесення до переліку земельних ділянок, які пропонуються для 

продажу на земельних торгах (аукціонах).(Проєкт №2176) 

17. Про затвердження стартової плати за користування земельною 

ділянкою несільськогосподарського призначення, право оренди якої 

підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) в м. 

Бурштин, вул. С.Бандери б/н, площею 0,0147 га та затвердження умов 

продажу права оренди земельної ділянки.(Проєкт №2177) 

18. Про затвердження стартової плати за користування земельною 

ділянкою несільськогосподарського призначення, право оренди якої 

підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) в м. 

Бурштин, вул. Будівельників б/н, площею 0,0278 га та затвердження 

умов продажу права оренди земельної ділянки. (Проєкт №2178) 

19. Про надання попереднього погодження Громадській організації 

«Братство демократичної української молоді» на продаж земельної 

ділянки для будівництва ринку по реалізації промислових та 

продовольчих товарів в м. Бурштин по вул.Міцкевича,49 А.(Проєкт 

№1330) 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодовідведення земельної 

ділянки для будівництва таобслуговування 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 
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21. Відповіді на депутатські запити. 

22. Депутатські запити. 

23. Різне.   

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік.  (Проєкт  №2180). 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендаціями до 

проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 28.08.2020, 

02.09.2020  №18,19) (додаються). 

Запропонувала внести зміни: 

Додати пункт 3 «Погодити виділення коштів з 

фонду Бурштинської міської ради на виконання 

депутатських повноважень (кошти міського голови) : 

 придбання м’ясорубки для ДНЗ №3  в сумі 3125,00 

грн. 

 влаштування обмежувачів руху транспорту по вул.

Стуса, Коновальця в сумі 5000,00 грн.» 

ВИСТУПИЛИ: 

 

В.Рик, 

І.Прокопів, 

депутат 

міської ради 

Взяли участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 01/103-20 за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 01/103 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 01/103-20. 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни запропоновані комісією з питань бюджету та економічного 

розвитку та доповнити пунктом : 

Погодити виділення коштів з фонду Бурштинської міської ради на 
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виконання депутатських повноважень (кошти міського голови) : 

 придбання м’ясорубки для ДНЗ №3  в сумі 3125,00 грн. 

 влаштування обмежувачів руху транспорту по вул.Стуса, 

Коновальця в сумі 5000,00 грн. 

 Голосували про прийняття рішення № 01/103-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/103-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін у структуру відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради та створення Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників. (Проєкт  № 2163)                      

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Томин, начальник 

відділу освіти і науки 

Ознайомила з проєктом рішення. Надала 

інформацію про розгляд проекту комісією з 

питань законності та етики. 

Запропонувала  внести зміни до проекту 

рішення та викласти його в такій редакції: 

     1.Внести зміни у структуру відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради, а саме:  

вивести зі штатного розпису відділу 

структурний підрозділ «Методичний 

кабінет». 

     2.Попередити працівників методичного 

кабінету про звільнення у зв’язку із 

скороченням  штату. 

     3.Рішення міської ради від 05 березня 2015 

року №11/52-15 «Про створення методичного 

кабінету відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради», від 04.03.2016 №09/07-16 «Про 

внесення змін у рішення Бурштинської 
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міської ради від 05 березня 2015 року 

№11/52-15 «Про створення методичного 

кабінету відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради»» вважати такими, що втратили 

чинність. 

Вилучити пункти: 

3.Створити «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» в межах 

територіальноїгромади м.Бурштина та 

с.Вигівки з 01.01.2021 року і затвердити 

штатний розпис Центру у кількості 4 штатних 

одиниць. 

4.Затвердити Положення про центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників Бурштинської міської ради                        

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Карвацький, 

депутат міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Л.Горват, 

депутат міської ради 

Про розгляд проекту рішення комісією з 

питань законності та етики: 

    1.Внести зміни у структуру відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради, а саме:  

вивести зі штатного розпису відділу 

структурний підрозділ «Методичний 

кабінет». 

    2.Попередити працівників методичного 

кабінету про звільнення у зв’язку із 

скороченням  штату. 

     3.Рішення міської ради від 05 березня 2015 

року №11/52-15 «Про створення методичного 

кабінету відділу освіти і науки Бурштинської 
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міської ради», від 04.03.2016 №09/07-16 «Про 

внесення змін у рішення Бурштинської 

міської ради від 05 березня 2015 року 

№11/52-15 «Про створення методичного 

кабінету відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради»» вважати такими, що втратили 

чинність. 

Вилучити пункти: 

3.Створити «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» в межах 

територіальноїгромади м.Бурштина та 

с.Вигівки з 01.01.2021 року і затвердити 

штатний розпис Центру у кількості 4 штатних 

одиниць. 

4.Затвердити Положення про центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників Бурштинської міської ради                        

(додається). 

 І.Прокопів, Л.Горват 

депутати міської ради 

Взяли участь в обговоренні. 

 Н.Кицела, заступник 

міського голови 

Взяла участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 02/103-20 за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 02/103 -20 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 І.Прокопів, 

депутати міської ради 

Про доцільність розробки положення про 

«Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників». 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 02/103-20. 
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  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни (додаються). 

 Голосували про прийняття рішення № 02/103-20 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/103-20  в цілому (рішення додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про перейменування відділу у справах молоді і спорту у відділ у 

справах сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту 

Бурштинської міської ради. (Проєкт №2183) 

ДОПОВІДАВ: 

 

М.Козар, 

начальник відділу 

у справах молоді і 

спорту 

 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення постійних 

депутатських комісій: 

З питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 24.09.2020 №20):  

Зміни до п.3: 

Ввести посади: 

начальник відділу у справах сім’ї, гендерної 

політики, молоді та спорту; 

головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, 

гендерної політики, молоді та спорту; 

завідувач сектору сім’ї, гендерної політики  відділу 

у справах сім’ї, гендерної політики, молоді та 

спорту; 

провідний спеціаліст сектору  сім’ї, гендерної 
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політики відділу у справах сім’ї, гендерної 

політики, молоді та спорту  і рекомендує прийняти 

його на черговій сесії.  

З питань гуманітарної політики (протокол від 

29.09.2020 №9): 

Підтримати пропозицію бюджетної комісії. 

З питань законності та етики (протокол від 

28.09.2020 №61): 

Підтримати проект рішення, без введення посади 

головного спеціаліста сектору. Підтримати з 

умовою пропозиції. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 03/103-20 за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 03/103 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 03/103-20. 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни: 

Ввести посади: 

   начальник відділу у справах сім’ї, гендерної політики, молоді та 

спорту; 

    головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, гендерної політики, 

молоді та спорту; 

    завідувач сектору сім’ї, гендерної політики  відділу у справах сім’ї, 

гендерної політики, молоді та спорту; 

    провідний спеціаліст сектору  сім’ї, гендерної політики відділу у 

справах сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту. 

 Голосували про прийняття рішення № 03/103-20 в цілому. 

              «за»          -  19 
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«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/103-20  в цілому (рішення додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 

31.05.2016 № 07/12-16 «Про затвердження структури і штатної 

чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих 

органів».(Проєкт №1729) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Фітак, завідувач 

сектору кадрової 

роботи 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення постійних 

депутатських комісій: 

З питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 24.09.2020 №20):  

Ввести в структуру Бурштинської міської ради у 

розділ 2.18 ЦЕНТР НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ посаду 

заступника начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» (адміністратор ЦНАП) з 

1.11.2020 і рекомендує прийняти його на черговій 

сесії. 

З питань гуманітарної політики (протокол від 

29.09.2020 №9): 

Підтримати пропозицію бюджетної комісії. 

З питань законності та етики (протокол від 

28.09.2020 №61): 

Підтримати проект рішення з відповідним 

виправленням  та доповненням. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 04/103-20 за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 04/103 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 04/103-20. 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: В пункті 1 «Ввести в структуру Бурштинської міської ради у розділ 2.18 

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ посаду заступника 

начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

(адміністратор ЦНАП) з 01.11.2020». 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 В.Карвацький, 

Т.Сенчина, 

депутати міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні. 

 Голосували про пункт 1 проєкту рішення № 04/103-20. 

  «за»             -  16 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016                             

№ 07/12-16  «Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» в розділи: 

 

I. Апарат міської ради та виконавчого комітету 

1.2.Бухгалтерська служба 

 

Вивести посаду 

 -     провідного спеціаліста  – 1шт.од. 

Ввести посаду 

- головного спеціаліста – 1 шт.од. 

 

ІІ. Відділи та інші виконавчі органи 

2.11.Відділ ведення Державного реєстру виборців 

 

Вивести посаду 

-     провідного спеціаліста  – 1шт.од. 

Ввести посаду 

- головного спеціаліста – 1 шт.од. 

  

 Голосували про прийняття рішення № 04/103-20 в цілому. 

              «за»          -  18 
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«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/103-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін в штат структури відділу соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради.(Проєкт №2154) 

ДОПОВІДАВ: 

 

С.Коцур, 

начальник відділу 

соціального 

захисту населення 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення постійних 

депутатських комісій: 

З питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 24.09.2020 №20):  

Комісія не погоджує проект рішення.  

З питань гуманітарної політики (протокол від 

29.09.2020 №9): 

Підтримати проект рішення. 

З питань законності та етики (протокол від 

28.09.2020 №61): 

Підтримати проект рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 05/103-20 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   - 1  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/103-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних 

активів на баланс відділу освіти і науки Бурштинської міської 

ради. (Проєкт №2150) 
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ДОПОВІДАВ 

 

І.Федунків, 

головний 

бухгалтер 

бухгалтерської 

служби 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  до 

проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 24.09.2020                     

№ 20) про підтримку проєкту рішення.  

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 06/103 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/103 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних 

активів на баланс третьої  Державній пожежно-рятувальної 

частини Управління ДСНС України в Івано-Франківській 

області. (Проєкт №2151) 

ДОПОВІДАВ 

 

І.Федунків, 

головний 

бухгалтер 

бухгалтерської 

служби 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  до 

проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 24.09.2020                    

№ 20) про підтримку проєкту рішення.  

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 07/103 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/103 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про безоплатну передачу основних засобів на баланс КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня».  (Проєкт №2152) 

ДОПОВІДАВ 

 

І.Федунків, 

головний 

бухгалтер 

бухгалтерської 

служби 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  до 

проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 24.09.2020                    

№ 20) про підтримку проєкту рішення.  
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 08/103 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/103 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних 

активів на баланс відділу культури,туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради. (Проєкт №2153) 

ДОПОВІДАВ 

 

І.Федунків, 

головний 

бухгалтер 

бухгалтерської 

служби 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  до 

проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 24.09.2020                   

№ 20) про підтримку проєкту рішення.  

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 09/103 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/103 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до Програми соціально-економічного 

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2020 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 27.11.2019 №18/84-19.(Проєкт № 2170) 

ДОПОВІДАВ: 

 

М.Назар, 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення постійних 

депутатських комісій: 

з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства 

(протокол від 24.09.2020 № 24) про підтримку 

проєкту рішення; 

з питань бюджету та економічного розвитку 
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(протокол від 24.09.2020 №20):  

1.3. зняти з пункту  «Експертна  оцінка  

комунального  майна - -1558,0 грн.» 

- направити на пункт «Виконання робіт щодо 

складання довідки про технічну характеристику та 

наявність зареєстрованого права власності на 

об'єкти нерухомого за адресою: м.Бурштин 

вул.Шухевича,15, вул.Шухевича,18 - +1558,0 грн». 

1.4.доповнити пунктом «придбання глибинного 

насосу для КП «Житловик»  47000,00грн». 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 10/103-20 за основу. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 10/103 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 10/103-20. 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до пункту 1: 

1.3. зняти з пункту  «Експертна  оцінка  комунального  майна - -1558,0 

грн.» 

- направити на пункт «Виконання робіт щодо складання довідки про 

технічну характеристику та наявність зареєстрованого права власності 

на об'єкти нерухомого за адресою: м.Бурштин вул.Шухевича,15, 

вул.Шухевича,18 - +1558,0 грн». 

1.4.доповнити пунктом «придбання глибинного насосу для КП 

«Житловик»  47000,00грн». 

 Голосували про прийняття рішення № 10/103-20 в цілому. 
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              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/103-20  в цілому (рішення додається). 

 

 

ВИСТУПИЛИ Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Повідомив про конфлікт інтересів щодо проєкту 

№2181, 2182 (повідомлення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про  відмову у наданні в користування на праві оренди земельної 

ділянки для сінокосіння та випасання худоби із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності 

(громадянин Михайлишин С.П.). (Проєкт №2181) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 28.09.2020 № 11) про 

підтримку проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ С.Михайлишин, 

заявник 

Про місце розташування ділянки. 

 І.Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Про невиїзд комісії на місце. 

 І.Дулик,  

В.Рик, 

депутати міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття рішення № 11/103-20 в цілому. 

              «за»          -  14 

«проти»    -  1 

«утрим.»   -  1  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/103-20  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання 

худоби із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності з передачею в оренду громадянину 

Михайлишину С.П. (Проєкт №2182) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 28.09.2020 № 11) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 12/103-20 за основу. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 12/103 -20 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ І.Дулик,                 

депутат міської 

ради 

Про внесеня змін у пункті 1 : змінити площу на                 

10,0 га. 

 Л.Горват, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 О.Драбчук, 

депутат міської 

ради 

Про розгляд комісією земельної та з питань екології 

площі в 5 га. 

 С.Михайлишин, 

заявник 

Про заяву на площу в 10,0 га. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 12/103-20. 

  «за»             -  16 

«проти»      -  2 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до пункту 1: «площею 10,0 га». 

 Голосували про прийняття рішення № 12/103-20 в цілому. 

              «за»          -  16 
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«проти»    -  2 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/103-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту м. Бурштин Івано-

Франківської області.(Проєкт №1868) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та 

рекомендацією  до проєкту рішення комісії 

земельної та з питань екології (протокол від 

28.09.2020 № 11) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 1868 в цілому. 

  «за»            -  13 

«проти»     -  0 

                                                  «утрим.»    -  6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради:                          

26 депутатів та міський голова. 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту с. Вигівка 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт 

№1869) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та 

рекомендацією  до проєкту рішення комісії 

земельної та з питань екології (протокол від 

28.09.2020 № 11) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 13/103 -20 в цілому. 

  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  4 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/103 -20  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Про неможливість нової грошової оцінки землі без  

затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель. 

 Т.Сенчина, 

І.Дулик, 

депутати міської 

ради 

Про надання інформації по доопрацюванню 

проектів № 2181, 2182. 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності під 

громадське пасовище із земель міської ради. (Проєкт №2169) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 28.09.2020 № 11) про 

підтримку проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ В.Рик, 

І.Карвацький, 

депутати міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь у обговоренні. 

 Л.Горват, 

депутати міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 14/103-20 за основу. 

  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 14/103 -20 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Про внесеня змін у пункті 1 : змінити площу на                 

15,0 га. 
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 В.Гулик, 

заступник 

міського голови 

Взяв участь у обговоренні. 

 Л.Горват, 

депутат міської 

ради 

З пропозицією не вказувати площу. 

 І.Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Про необхідність вказати площу. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 В.Гулик, 

заступник 

міського голови 

Взяв участь у обговоренні. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 14/103-20. 

  «за»             -  16 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до пункту 1: «площею 15,0 га». 

 Голосували про прийняття рішення № 14/103-20 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  2  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/103-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про внесення до переліку земельних ділянок, які пропонуються 

для продажу на земельних торгах (аукціонах).(Проєкт №2176) 
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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 28.09.2020 № 11) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення №15/103 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/103 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження стартової плати за користування земельною 

ділянкою несільськогосподарського призначення, право оренди 

якої підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах) в м. Бурштин, вул. С.Бандери б/н, площею 0,0147 га та 

затвердження умов продажу права оренди земельної 

ділянки.(Проєкт №2177) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендаціями 

до проєкту рішення комісій: 

 земельної та з питань екології 

(протокол від 28.09.2020 № 11) про підтримку 

проєкту рішення; 

 з питань бюджету та економічного розвитку 

((протокол від 24.09.2020 № 20) про погодження 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення №16/103 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/103 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження стартової плати за користування земельною 
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ділянкою несільськогосподарського призначення, право оренди 

якої підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах) в м. Бурштин, вул. Будівельників б/н, площею 0,0278 га 

та затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки. 

(Проєкт №2178) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендаціями 

до проєкту рішення комісій: 

 земельної та з питань екології 

(протокол від 28.09.2020 № 11) про підтримку 

проєкту рішення; 

 з питань бюджету та економічного розвитку 

((протокол від 24.09.2020 № 20) про погодження 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення №17/103 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/103 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про надання попереднього погодження Громадській організації 

«Братство демократичної української молоді» на продаж 

земельної ділянки для будівництва ринку по реалізації 

промислових та продовольчих товарів в м. Бурштин по 

вул.Міцкевича,49 А.(Проєкт №1330) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та 

рекомендацією  до проєкту рішення комісії 

земельної та з питань екології (протокол від 

28.09.2020 № 11) про підтримку проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про не підтримку проекту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 1330 в цілому. 

  «за»            -  10 

«проти»     -  1 
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                                                  «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. 

 

СЛУХАЛИ: 20. 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 та про розгляд 

проєкту рішення комісією земельною та з питань 

екології (протокол від 28.09.2020 № 11) та 

рекомендацією винести на розгляд сесії. 

ВИСТУПИЛИ: Я.Корда, 

мешканець 

міста 

Про земельну ділянку по вул. Коновальця б/н. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 18/103 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/103 -20  в цілому (рішення додається). 

 

 

 21. Відповіді на депутатські запити.(Не було) 

 22. Депутатські запити. (Не було) 

 23. Різне. (Не було) 

 

Примітка: відеотрансляцію сто третьої сесії міської ради сьомого скликання розміщено 

на офіційному сайті Бурштинської міської ради  в розділі «Нормативні документи». 

 

  

Міський голова                                                                                  Роксолана Джура 


