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Бурштинська міська рада
ПРОТОКОЛ
другого пленарного засідання першої сесії міської ради восьмого скликання

Від 20 листопада 2020 року

м. Бурштин

Початок: 10:00
Закінчення: 15:30
Всього обрано депутатів: 26
Присутні на сесії:
-

міський голова Василь Андрієшин;
26 депутатів міської ради (список додається);
запрошені (список додається);

Відсутні на сесії: СЛУХАЛИ:

Про визначення особи для ведення протоколу другого пленарного
засідання першої сесії восьмого скликання.
Василь Андрієшин,
Запропонував кандидатуру Марії Козар,
ВИСТУПИВ:
міський голова
депутата міської ради восьмого скликання для
ведення протоколу засідання до обрання
секретаря ради.
ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію міського голови про те, щоб до обрання секретаря ради
протокол засідання вела Марія Козар, депутат міської ради восьмого
скликання.
«за» - 27
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додається)
Доручити Марії Козар, депутату міської ради восьмого скликання вести
ВИРІШИЛИ:
протокол другого пленарного засідання першої сесії восьмого
скликання до обрання секретаря ради.
СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИВ:

Про порядок денний другого пленарного засідання першої сесії
восьмого скликання.
Василь Андрієшин,
Ознайомив з проєктом порядку денного
міський голова
другого пленарного засідання першої сесії
восьмого скликання:
1. Про підсумки виборів депутатів Бурштинської
міської ради та Бурштинського міського голови.
(Проєкт № 2236 ).
2. Про лічильну комісію міської ради. (Проєкт
№2237)
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3. Про затвердження протоколів № 1, 2 засідання
лічильної комісії Бурштинської міської ради.
(Проєкт №2238)
4. Про обрання секретаря Бурштинської міської
ради. (Проєкт №2239)
5. Про присвоєння
міському голові рангу
посадової особи місцевого самоврядування. (Проєкт
№2248)
6. Про умови оплати праці міського голови на
2020-2021 роки. (Проєкт №2249)
7. 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
№2250)
8. Про
затвердження
керуючого
справами
виконавчого комітету Бурштинської міської ради.
(Проєкт №2240)
9. Про затвердження першого заступника міського
голови. (Проєкт №2241)
10. Про затвердження заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради. (Проєкт
№2242)
11. Про затвердження заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради. (Проєкт
№2265)
12. Про утворення постійних комісій Бурштинської
міської ради, затвердження їх складу. (Проєкт
№2243)
13. Про обрання голів
постійних комісій
Бурштинської міської ради. (Проєкт №2251)
14. Про утворення старостинських округів. (Проєкт
№2244)
15. Про затвердження Положення про старосту села
Бурштинської міської територіальної громади.
(Проєкт №2245)
16. Про затвердження старост. (Проєкт №2246)
17. Про
утворення
виконавчого
комітету
Бурштинської міської територіальної громади.
(Проєкт №2259)
18. Про початок реорганізації Дем′янівської,
Бовшівської, Задністрянської, Старомартинівської,
Тенетниківської, Коростовичівської, Озерянської,
Сарниківської, Юнашківської, Насташинської
сільських рад у зв′язку з
приєднанням до
Бурштинської міської ради Івано – Франківського
району Івано – Франківської області. (Проєкт
№2252)
19. Різне.
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ГОЛОСУВАЛИ: Про порядок денний першої сесії за основу:
«за» - 27
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додається)
Наталія Василащук,
Запропонувала зняти з розгляду п. 14 та п. 15
депутат міської ради порядку денного.
ВИСТУПИЛИ:
Марія Михайлишин,
Надала роз’яснення.
начальник юридичного
відділу

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію депутата міської ради Наталії Василащук:
«за» - 9
«проти» - 1
«утрим.» - 16
(Результати поіменного голосування додається)
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 першої сесії в цілому:
«за» - 22
«проти» - 4
«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додається)
Затвердити порядок денний другого пленарного засідання першої сесії
ВИРІШИЛИ:
восьмого скликання:
1. Про підсумки виборів депутатів Бурштинської міської ради
та
Бурштинського міського голови. (Проєкт № 2236 ).
2. Про лічильну комісію міської ради. (Проєкт №2237)
3. Про затвердження протоколів № 1, 2 засідання лічильної комісії
Бурштинської міської ради. (Проєкт №2238)
4. Про обрання секретаря Бурштинської міської ради. (Проєкт №2239)
5. Про присвоєння міському голові рангу посадової особи місцевого
самоврядування. (Проєкт №2248)
6. Про умови оплати праці міського голови на 2020-2021 роки. (Проєкт
№2249)
7. 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 №2250)
8. Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету
Бурштинської міської ради. (Проєкт №2240)
9. Про затвердження першого заступника міського голови. (Проєкт №2241)
10. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради. (Проєкт №2242)
11. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради. (Проєкт №2265)
12. Про утворення постійних комісій Бурштинської міської ради,
затвердження їх складу. (Проєкт №2243)
13. Про обрання голів постійних комісій Бурштинської міської ради. (Проєкт
№2251)
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14. Про утворення старостинських округів. (Проєкт №2244)
15. Про затвердження Положення про старосту села Бурштинської міської
територіальної громади. (Проєкт №2245)
16. Про затвердження старост. (Проєкт №2246)
17. Про утворення виконавчого комітету Бурштинської міської територіальної
громади. (Проєкт №2259)
18. Про початок реорганізації Дем′янівської, Бовшівської, Задністрянської,
Старомартинівської, Тенетниківської, Коростовичівської, Озерянської,
Сарниківської, Юнашківської, Насташинської сільських рад у зв′язку з
приєднанням до Бурштинської міської ради Івано – Франківського району
Івано – Франківської області. (Проєкт №2252)
19.
Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Про підсумки виборів депутатів Бурштинської міської ради та
Бурштинського міського голови. (Проєкт № 2236 ).
Василь Андрієшин,
Ознайомив з проєктом рішення.
ВИСТУПИВ:
міський голова
ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття рішення № 01/1-20 в цілому.
«за» - 27
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додається)
Прийняти рішення № 01/1-20 в цілому (рішення додається).
ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИВ:

2. Про лічильну комісію міської ради. (Проєкт №2237).
Василь Андрієшин,
Ознайомив з проєктом рішення та запропонував
міський голова
затвердити такий склад комісії:
Голова лічильної комісії – Олена Тріщук від
політичної партії «Слуга народу».
Члени лічильної комісії: Іван Драгун від
політичної партії ВО «Батьківщина» та
Мар’яна Федів від політичної партії
«Європейська Солідарність».
ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 02/1-20 за основу:
«за» - 27
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додається)
Прийняти проєкт рішення № 02/1-20 за основу.
ВИРІШИЛИ:
Іван Драгун, депутат Повідомив про те, що відмовляється бути
міської ради
членом лічильної комісії.
ВИСТУПИЛИ:
Наталія Василащук,
Запропонувала кандидатуру Ігоря Карвацького
депутат міської ради від політичної партії ВО «Свобода» замість
кандидатури Івана Драгуна.
ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію депутата міської ради Наталії Василащук щодо
включення до складу лічильної комісії Ігоря Карвацького від політичної
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партії ВО «Свобода» замість, запропонованої міським головою
кандидатури Івана Драгуна.
«за» - 25
«проти» - 2
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додається)
Включити до складу лічильної комісії депутата міської ради Ігоря
ВИРІШИЛИ:
Карвацького від політичної партії ВО «Свобода» замість,
запропонованої міським головою кандидатури Івана Драгуна.
ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття рішення № 02/1-20 в цілому:
«за» - 23
«проти» - 3
«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додається)
Прийняти рішення № 02/1-20 в цілому (рішення додається).
ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:

3. Про затвердження протоколів від 20.11.2020 № 1, 2 засідання
лічильної комісії Бурштинської міської ради. (Проєкт №2238).
Василь Андрієшин,
Запропонував лічильній комісії зібратися для
міський голова
обрання заступника голови та секретаря і
оформити своє рішення протоколом №1, а
також
визначити
порядок
таємного
голосування за секретаря ради та оформити
його протоколом №2.
Олена Тріщук,
- Ознайомила присутніх з протоколом від
депутат міської ради,
20.11.2020 №1 засідання лічильної комісії,
голова
лічильної
ВИСТУПИЛИ:
зокрема зазначила, що заступником голови
комісії
лічильної комісії обрано Ігоря Карвацького, а
секретарем - Мар’яну Федів (протокол
додається).
- Ознайомила присутніх з протоколом від
20.11.2020 №2 засідання лічильної комісії,
зокрема,
зачитала
порядок
таємного
голосування за секретаря ради (протокол
додається).
ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття рішення № 03/1-20 в цілому:
«за» - 27
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додається)
Прийняти рішення № 03/1-20 в цілому.
ВИРІШИЛИ:
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СЛУХАЛИ:

4. Про обрання секретаря Бурштинської міської ради. (Проєкт
№2239)
ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття рішення № 04/1-20 за основу:
«за» - 20
«проти» - 0
«утрим.» - 6
(Результати поіменного голосування додається)
Прийняти рішення № 04/1-20 за основу.
ВИРІШИЛИ:
Василь Андрієшин,
- Запропонував на посаду секретаря ради
міський голова
кандидатуру Богдана Рибчука від політичної
партії "Слуга народу".
- Доручив
лічильній
комісії
розпочати
процедуру таємного голосування.
ВИСТУПИЛИ:
Олена Тріщук,
Зазначила, що буде зачитувати прізвища
депутат міської ради, депутатів за алфавітним порядком для
голова лічильної
отримання бюлетеня.
комісії
Богдан Рибчук,
Оголосив, що участі у голосуванні не буде
депутат міської ради брати у зв’язку із конфліктом інтересів.
Депутатами оглянута скринька для голосування. Лічильною комісією опечатано скриньку
для таємного голосування паперовими стрічками з власними підписами, перевірено
приміщення для таємного голосування.
Процедура таємного голосування
Ігор Карвацький,
Повідомив, що таємне голосування завершено і
депутат міської ради, члени
лічильної
комісії
розпочинають
заступник голови
підрахунок голосів, після чого лічильна комісія
лічильної комісії
оформить протокол №3 та оголосить
результати.
Олена Тріщук,
Ознайомила присутніх з протоколом від
депутат міської ради, 20.11.2020 №3 засідання лічильної комісії,
голова лічильної
зокрема, зазначила, що за результатами
комісії
таємного голосування запропонований міським
головою кандидат на посаду секретаря ради
Богдан Рибчук не набрав необхідної кількості
голосів: підтримано - дев’ять, не підтримано –
ВИСТУПИЛИ:
сімнадцять, недійсних бюлетенів - нуль
(протокол, відомість про отримання бюлетенів
та бюлетені додаються).
Василь Андрієшин,
- Зазначив, що відповідно до пункту 1 ст. 50
міський голова
Закону України «Про місцеве самоврядування»,
наступна пропозиція щодо кандидатури
секретаря ради може вноситися на розгляд ради
не менше як половиною депутатів від
загального складу.
- Запропонував депутатам після перерви
подати у письмовому вигляді прізвище
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кандидата та список не менше 14 депутатів, які
підтримують цього кандидата з їх підписами.
Оголошено перерву на 15 хвилин
Василь Андрієшин,
- Зазначив, що відповідна пропозиція щодо
ВИСТУПИВ:
міський голова
кандидатури секретаря ради від депутатів не
надійшла, тому наступну кандидатуру знову
пропонує міський голова.
- Запропонував
на
секретаря
ради
кандидатуру Романа Іванюка від політичної
партії «Європейська Солідарність».
- Доручив лічильній комісії видати бюлетені
для таємного голосування.
Роман Іванюк,
Оголосив, що участі у голосуванні не буде
депутат міської ради брати у зв’язку із конфліктом інтересів.
Депутатами оглянута скринька для голосування. Лічильною комісією опечатано скриньку
для таємного голосування паперовими стрічками з власними підписами, перевірено
приміщення для таємного голосування.
Процедура таємного голосування
Ігор Карвацький,
Повідомив, що таємне голосування завершено і
депутат міської ради, члени
лічильної
комісії
розпочинають
заступник голови
підрахунок голосів, після чого лічильна комісія
лічильної комісії
оформить протокол №4 та оголосить
результати.
Ознайомила присутніх з протоколом від 20.11.2020
Олена Тріщук,
депутат міської ради, №4 засідання лічильної комісії, зокрема зазначила,
що за результатами таємного голосування
голова лічильної
запропонований міським головою кандидат на
комісії

ВИСТУПИЛИ:

посаду секретаря ради Роман Іванюк не набрав
необхідної кількості голосів: підтримано одинадцять, не підтримано – п’ятнадцять, недійсних
бюлетенів - нуль (протокол, відомість про
отримання бюлетенів та бюлетені додаються).

Василь Андрієшин,
міський голова

- Запропонував депутатам підготувати свою
пропозицію.
- Оголосив обідню перерву, відповідно до
регламенту на 1 годину.
Обідня перерва
Василь Андрієшин,
Уточнив чи є у депутатів пропозиція щодо
міський голова
кандидатури секретаря ради, оформлена
відповідним чином.
ВИСТУПИЛИ:
Ігор Харів, депутат
Запропонував зробити перерву ще на 10
міської ради
хвилин.
ГОЛОСУВАЛИ: Про оголошення додаткової перерви на 10 хвилин :
«за» - 12
«проти» - 7
«утрим.» - 6
(Результати поіменного голосування додається)

8

ВИРІШИЛИ:

ВИСТУПИВ:

Оголосити додаткову перерву на 10 хвилин ( примітка: оскільки
рішення процедурне, для прийняття рішення достатньо 9 голосів «за»).
Додаткова перерва 10 хвилин
Василь Андрієшин, - Оголосив друге пленарне засідання першої
міський голова
сесії восьмого скликання закритим.
- Зазначив, що про дату третього пленарного
засідання буде повідомлено додатково.

Примітка: відеотрансляцію другого пленарного засідання першої сесії міської ради восьмого скликання
розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні документи»

Міський голова

Василь Андрієшин

