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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

третього пленарного засідання першої сесії міської ради восьмого скликання 

 

Від 25  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); 

- депутат Івано-Франківської обласної ради Андрій Іваськів; 

- запрошені (список додається); 

Відсутні на сесії: -  

ВИСТУПИЛИ: 

 

Василь Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив друге пленарне засідання першої сесії 

восьмого скликання відкритим, наголосив на 

важливості прийняття проектів рішень з 

порядку денного, щоб почати працювати над 

вирішенням проблем у різних сферах 

територіальної громади. 

Андрій Іваськів, 

депутат Івано-

Франківської 

обласної ради 

Привітав міського голову Василя Андрієшина 

та депутатів з початком каденції, наголосив на 

необхідності консолідації зусиль та  

налагодження співпраці. 

Ігор Дулик, 

Володимир Рик, Іван 

Пізь, Тетяна 

Сенчина, Петро 

Ковальчук, депутати 

міської ради 

Висловили своє бачення подальшої співпраці 

між міським головою та депутатським 

корпусом.  

Василь Андрієшин, 

міський голова 

Повідомив про створення в Бурштинській 

міській раді депутатських фракцій: 

1. Політичної партії «ВО Батьківщина» 

(Тетяна Сенчина – голова фракції, Зеновій 

Савчак, Ігор Дулик, Володимир Мацьків, Іван 

Драгун, Володимир Федорняк) 

2. Політичної партії «Слуга Народу» 

(Володимир Рик - голова фракції, Богдан 

Рибчук, Олена Тріщук) 
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Василь Андрієшин, 

міський голова 

Зазначив, що від депутатського корпусу 

надійшло оформлене відповідним чином 

подання щодо кандидата на посаду секретаря 

ради – Романа Іванюка. 

Доручив лічильній комісії підготувати 

бюлетені та провести таємне голосування. 

Роман Іванюк, 

депутат міської ради 

Оголосив, що участі у голосуванні не буде 

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 

ВИСТУПИЛИ 

Олена Тріщук, 

депутат міської ради, 

голова лічильної 

комісії 

Повідомила, що таємне голосування завершено 

і члени лічильної комісії розпочинають 

підрахунок голосів, після чого лічильна комісія 

оформить протокол №5 та оголосить 

результати. 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради, 

заступник голови 

лічильної комісії 

Ознайомив присутніх з протоколом від 

25.11.2020 №5 засідання лічильної комісії про 

результати таємного голосування щодо 

кандидата Романа Іванюка на посаду секретаря 

ради, зокрема зазначив, що за результатами 

таємного голосування запропонований 

депутатами кандидат на посаду секретаря ради  

Роман Іванюк набрав необхідну кількість 

голосів: підтримано – 19 (дев’ятнадцять), не 

підтримано – 7 (сім), недійсних бюлетенів – 0 

(нуль) (протокол №5 додається). 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 04/1-20 із внесеними змінами: 

 «за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: В п.2 після слів: «Обрати секретарем Бурштинської міської ради» 

додати – «Іванюка Романа Степановича». 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття рішення № 04/1-20 в цілому: 

 «за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/1-20 в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИВ Василь Андрієшин, 

міський голова 

Запросив секретаря ради Романа Іванюка 

зайняти місце в президії та приступити до 

ведення протоколу третього пленарного 

засідання міської ради восьмого скликання. 

 



3 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про присвоєння  міському голові рангу посадової особи місцевого 

самоврядування. (Проєкт №2248) 

ВИСТУПИЛИ: 

Ірина Фітак, завідувач 

сектору кадрової 

роботи 

Ознайомила з проєктом рішення.  

Василь Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив, що участі у голосуванні не буде 

брати у зв’язку із конфліктом інтересів 

(відповідна заява додається). 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття рішення № 05/1-20 в цілому: 

 «за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/1-20 в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про умови оплати праці міського голови на 2020-2021 роки. 

(Проєкт №2249) 

ВИСТУПИЛИ: 

Ірина Фітак, завідувач 

сектору кадрової 

роботи 

Ознайомила з проєктом рішення.  

Василь Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив, що участі у голосуванні не буде 

брати у зв’язку із конфліктом інтересів 

(відповідна заява додається). 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття рішення № 06/1-20 в цілому: 

 «за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/1-20 в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ВИСТУПИЛИ: 
Ірина Фітак, завідувач 

сектору кадрової 

роботи 

Ознайомила з проєктом рішення.  

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття рішення № 07/1-20 в цілому: 

 «за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/1-20 в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради. (Проєкт №2240) 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин, 

міський голова 

Запропонував на  посаду керуючого справами 

виконавчого комітету кандидатуру Кицели 

Надії Юліанівни. 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття рішення № 08/1-20 в цілому: 

 «за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/1-20 в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження першого заступника міського голови. (Проєкт 

№2241) 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин, 

міський голова 

Запропонував на посаду першого заступника 

міського голови кандидатуру Стаська 

Ростислава Богдановича. 

Запросив кандидата до трибуни для 

представлення. 

Ростислав Стасько, 

кандидат на посаду 

першого заступника 

міського голови 

Ознайомив із своєю трудовою діяльністю та 

баченням роботи на даній посаді. Надав 

відповіді на запитання депутатів. 

Наталія Василащук, 

Ігор Карвацький, 

депутати міської ради 

Задали запитання кандидату. 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття рішення № 09/1-20 в цілому: 

 «за» - 23 

«проти» - 1 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/1-20 в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження заступника міського голови з  питань 

діяльності виконавчих органів ради. (Проєкт №2242)     

ВИСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин, 

міський голова 

Запропонував на посаду заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради кандидатуру Чуйка Володимира 

Тарасовича. 

Запросив кандидата до трибуни для 

представлення. 

Володимир Чуйко, 

кандидат на посаду 

заступника міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради 

Ознайомив із своєю трудовою діяльністю та 

баченням роботи на даній посаді. Надав 

відповіді на запитання депутатів. 
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Андрій Іваськів, 

депутат обласної ради, 

Тетяна Сенчина, Ігор 

Карвацький, депутати 

міської ради 

Задали запитання кандидату. 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради 

Запропонував провести таємне голосування по 

даному проєкту рішення. 

Андрій Пергельський, 

головний спеціаліст 

юридичного відділу 

Наголосив, що дана пропозиція – це процедурне 

питання, тому для прийняття рішення 

достатньо 9 голосів «за». 

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію Петра Ковальчука щодо таємного голосування по 

проєкту рішення № 2242: 

 «за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Провести таємне голосування по проєкту рішення № 2242.  

ВИСТУПИВ: Василь Андрієшин, 

міський голова 

Доручив лічильній комісії підготувати 

бюлетені та провести процедуру таємного 

голосування. 

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 

ВИСТУПИЛИ: Олена Тріщук, депутат 

міської ради, голова 

лічильної комісії 

Повідомила, що таємне голосування завершено 

і члени лічильної комісії розпочинають 

підрахунок голосів, після чого лічильна комісія 

оформить протокол №6 та оголосить 

результати. 

 Ігор Карвацький, 

депутат міської ради, 

заступник голови 

лічильної комісії 

Ознайомив присутніх з протоколом від 

25.11.2020 №6 засідання лічильної комісії про 

результати таємного голосування щодо 

кандидата Володимира Чуйка на посаду 

заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів, зокрема зазначив, що за 

результатами таємного голосування 

запропонований депутатами кандидат на 

посаду секретаря ради  Володимир Чуйко не 

набрав необхідної кількісті голосів: підтримано 

– 12 (дванадцять), не підтримано – 15 

(п’ятнадцять), недійсних бюлетенів – 0 (нуль) 

(протокол №6 додається). 

 Василь Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив обідню перерву, відповідно до 

регламенту роботи ради. 
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СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. (Проєкт №2265). 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин, 

міський голова 

Запропонував на посаду заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради кандидатуру Чуйка Володимира 

Тарасовича. 

Наголосив – що це інший проєкт рішення 

(третій заступник). 

Ігор Харів, депутат 

міської ради 

Запропонував відкласти даний проєкт рішення 

до наступного засідання. 

Тетяна Сенчина, Ігор 

Карвацький, Наталія 

Василащук, Ігор 

Дулик, Петро Савка, 

Іван Пізь, депутати 

міської ради 

Взяли участь в обговоренні. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 10/1-20 за основу: 

 «за» - 16 

«проти» - 2 

«утрим.» - 9 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИСТУПИВ: 
Ігор Харів, депутат 

міської ради 

Зняв пропозицію про те, щоб відкласти даний 

проєкт рішення до наступного засідання. 

 
Петро Ковальчук, 

депутат міської ради 

Запропонував провести таємне голосування по 

даному проєкту рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію Петра Ковальчука щодо таємного голосування по 

проєкту рішення № 2265: 

  «за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Провести таємне голосування по проєкту рішення № 2265.  

ВИСТУПИВ: Василь Андрієшин, 

міський голова 

Доручив лічильній комісії підготувати 

бюлетені та провести процедуру таємного 

голосування. 

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 

ВИСТУПИЛИ: Олена Тріщук, депутат 

міської ради, голова 

лічильної комісії 

Повідомила, що таємне голосування завершено 

і члени лічильної комісії розпочинають 

підрахунок голосів, після чого лічильна комісія 

оформить протокол №7 та оголосить 

результати. 

 Ігор Карвацький, 

депутат міської ради, 

Ознайомив присутніх з протоколом від 

25.11.2020 №7 засідання лічильної комісії про 

результати таємного голосування щодо 
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заступник голови 

лічильної комісії 

кандидата Володимира Чуйка на посаду 

заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів, зокрема зазначив, що за 

результатами таємного голосування 

запропонований депутатами кандидат на 

посаду секретаря ради  Володимир Чуйко не 

набрав необхідної кількісті голосів: підтримано 

– 13 (тринадцять), не підтримано – 13 

(тринадцять), недійсних бюлетенів – 0 (нуль) 

(протокол №7 додається). 

 Василь Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив третє пленарне засідання першої сесії 

восьмого скликання закритим. 

Зазначив, що про дату четвертого пленарного 

засідання буде повідомлено додатково. 

 

Примітка: відеотрансляцію третього пленарного засідання першої сесії міської ради 

восьмого скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі 

«Нормативні документи». 

 

 

Міський голова                                                                             Василь Андрієшин 


