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  Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

четвертого пленарного засідання першої сесії міської ради восьмого скликання 

 

Від 27 листопада 2020 року                                                                                      м. Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 16:00 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 25 депутатів міської ради (список додається); 

- депутат Івано-Франківської обласної ради Андрій Іваськів; 

- депутат Івано-Франківської районної ради Андрій Козак; 

- запрошені (список додається); 

Відсутні на сесії: - Андрій Савчак 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Василь Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив четверте пленарне засідання першої 

сесії восьмого скликання відкритим. 

Запропонував депутату Івано-Франківської 

обласної ради Андрію Іваськіву та депутату 

Івано-Франківської районної ради Андрію 

Козаку зайняти місце в президії. 

Запропонував розпочати роботу засідання 

сесії. 

 

СЛУХАЛИ: 
12. Про утворення постійних комісій Бурштинської міської ради, 

затвердження їх складу (Проєкт №2243) 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин, 

міський голова 

Ознайомив з проєктом рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення №2243 (№ 10/1-20) за основу: 

 «за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2243 (№ 10/1-20) за основу 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

Запропонував перелік постійних депутатських 

комісій та їх персональний склад, а саме: 
Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва 

1. Сенчина Тетяна Миколаївна  

2. Очкур Ганна Йосипівна 

3. Василащук Наталія Мирославівна 

4. Рик Володимир Любомирович 

5. Король Ольга Мирославівна 
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Постійна комісія з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

1. Федів Мар’яна Володимирівна  

2. Савка Петро Степанович 

3. Дулик Ігор Остапович 

4. Бублінський Василь Володимирович 

5. Ковальчук Петро Іванович 

6. Пізь Іван Мирославович 
 

Постійна комісія з питань гуманітарної сфери 
1. Харів Ігор Романович 

2. Козар Марія Степанівна 

3. Савчак Зеновій Іванович 

4. Оршуляк Марія Володимирівна 
 

Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово 

– комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту 

1.  Савчак Андрій Сергійович  

2. Бардашевський Ростислав Ярославович  

3. Мацьків Володимир Степанович 

4. Карвацький Ігор Зенов’ївич 

5. Тріщук Олена Миколаївна 
 

Постійна комісія з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту 

1. Федорняк Володимир Теодозійович  

2. Драгун Іван Олексійович 

3. Симак Дмитро Михайлович 

4. Рибчук Богдан Богданович 

5. Кобель Олег Юрійович 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Дмитро Симак, 

депутат міської ради 

Висловився із запереченням щодо включення 

Т.Сенчини у склад Постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва та 

запропонував свою кандидатуру для 

включення у дану комісію 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

Наголосив про важливість даного питання та 

запропонував підтримати склад комісій, який 

ним озвучений 

Марія Михайлишин, 

начальник юридичного 

відділу 

Зазначила про те, що озвучена пропозиція 

міського голови була першою, тому необхідно 

її  поставити на голосування 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Відмітив, що пропозиція була внесена до 

пункту 2 Проєкту, тому необхідно поставити 

на голосування зміни до пункту 2 даного 

Проєкту 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію міського голови Василя Андрієшина щодо пункту 2 

проєкту рішення – затвердження складу постійних депутатських комісій 

№ 2243: 

 «за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозицію міського голови Василя Андрієшина щодо 

пункту 2 Проєкту рішення – затвердження складу постійних 

депутатських комісій 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття рішення № 10/1-20 в цілому: 

 «за» - 25 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/1-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
13. Про обрання голів постійних комісій Бурштинської міської ради, 

(Проєкт №2251) 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонував 

перелік голів постійних депутатських комісій, а 

саме: 
Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва: 

 - Сенчина Тетяна Мирославівна, депутат  міської ради від 

політичної партії ВО «Батьківщина». 

Постійна комісія з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою:  

 - Федів Мар’яна Володимирівна, депутат  міської ради від 

політичної партії ПП «Європейська Солідарність». 

Постійна комісія з питань гуманітарної сфери  

-  Харів Ігор Романович, депутат  міської ради від політичної 

партії ВО «Свобода». 

Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово – 

комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту:  

- Савчак Андрій Сергійович, депутат  міської ради від політичної 

партії ПП «Всеукраїнське об’єднання «Платформа громад». 

Постійна комісія з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту: 

 - Федорняк Володимир Теодозійович, депутат  міської ради від 

політичної партії ВО «Батьківщина». 

Ігор Харів, депутат 

міської ради 

Запропонував провести відкрите голосування з 

даного проєкту рішення 

Марія Михайлишин, 

начальник 

юридичного відділу 

Зазначила про те, що відповідно до ст.43 

Регламенту роботи ради, зазначена вище 

пропозиція може бути прийнята шляхом 

голосування 2/3 голосів депутатів від складу 

ради. Однак необхідно, перше голосувати 

Проєкт – за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2251 за основу: 

 «за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2251 (№ 11/1-20) за основу 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

Запропонував провести голосування щодо 

проведення відкритого голосування з проєкту 

рішення за пропозицією депутата міської ради 

Ігоря Харіва 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата міської ради Ігоря Харіва щодо проведення 

відкритого голосування за проєктом рішення № 2251 – Про обрання 

голів постійних комісій Бурштинської міської ради: 

  «за» - 18 

«проти» - 2 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИСТУПИЛА: 

Марія Михайлишин,  

начальник 

юридичного відділу   

Пропозиція депутата міської ради Ігоря Харіва 

щодо проведення відкритого голосування, не 

набрала необхідної кількості голосів – 2/3 

голосів депутатів від загального складу ради 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення за пропозицією депутата міської ради Ігоря Харіва щодо 

проведення відкритого голосування за проєктом рішення № 2251 Про 

обрання голів постійних комісій Бурштинської міської ради - не 

прийнято, як таке, що не набрало необхідної кількості голосів – 2/3 

голосів депутатів від загального складу ради 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин, 

міський голова 

Доручив лічильній комісії підготувати бюлетені 

та провести процедуру таємного голосування 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Запросив юридичний відділ надати роз’яснення 

щодо наявності конфлікту інтересів 

Марія Михайлишин, 

начальник 

юридичного відділу 

Зазначила, що відсутній конфлікт інтересів при 

проведенні таємного голосування 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради 

Оголосив прохання про перерву 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

Повідомив про створення в Бурштинській 

міській раді депутатських фракцій: 

2. Політичної партії ВО «Свобода» (Ігор 

Карвацький – голова фракції, Зеновій Савчак, 

Ігор Харів, Іван Пізь, Наталія Василащук); 

2. Політичної партії «Європейська солідарність» 

(Ростислав Бардашевський - голова фракції, 

Ганна Очкур, Олег Кобель, Мар’на Федів, Марія 

Козар); 

3. Політичної партії «За Майбутнє» (Ольга 

Король – голова фракції, Марія Оршуляк; 

Василь Бублінський; 

4. Політичної партії «Удар» Віталія Кличка 

(Петро Ковальчук – голова фракції, Дмитро 

Симак) 

Оголосив перерву на 10 хвилин 

Роман Іванюк, 

секретар міської ради 

Зазначив про заявлення конфлікту інтересів у 

таємному голосуванні 

Марія Михайлишин, 

начальник 

юридичного відділу 

Повідомила про рішення Вищого 

спеціалізованого суду України – в таємному 

голосуванні особа має право обирати та бути 

обраною 

Мар’яна Федів, 

депутат міської ради 

Оголосила, що участі у підрахунку голосів 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 
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ВИСТУПИЛИ: 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради, 

заступник голови 

лічильної комісії 

Повідомив, що таємне голосування завершено і 

члени лічильної комісії розпочинають 

підрахунок голосів, після чого лічильна комісія 

оформить протокол №8 та оголосить результати 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради, 

заступник голови 

лічильної комісії 

Ознайомив присутніх з протоколом від 

27.11.2020 №8 засідання лічильної комісії про 

результати таємного голосування з виборів голів 

комісій міської ради: 
- щодо вибору голови Постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально - 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва - кандидат Сенчина Тетяна 

Мирославівна, зазначив, що за результатами 

таємного голосування запропонований міським 

головою кандидат на голову Постійної комісії 

набрала необхідну кількість голосів: підтримано – 18 

(вісімнадцять), не підтримано – 8 (вісім), недійсних 

бюлетенів – 0 (нуль); (протокол №8 додається); 
 

- щодо вибору голови Постійної комісії з питань 

питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою - кандидат Федів Мар’яна 

Володимирівна, зазначив, що за результатами 

таємного голосування запропонований міським 

головою кандидат на голову Постійної комісії 

набрала необхідну кількість голосів: підтримано – 22 

(двадцять два), не підтримано – 4 (чотири), недійсних 

бюлетенів – 0 (нуль); (протокол №8 додається); 
 

- щодо вибору голови Постійної комісії з питань 

гуманітарної сфери – кандидат Харів Ігор Романович, 

зазначив, що за результатами таємного голосування 

запропонований міським головою кандидат на 

голову Постійної комісії набрав необхідну кількість 

голосів: підтримано – 23 (двадцять три), не 

підтримано – 2 (два), недійсних бюлетенів – 1 (один); 

(протокол №8 додається); 
 

- щодо вибору голови Постійної комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту - 

кандидат Савчак Андрій Сергійович, зазначив, що за 

результатами таємного голосування запропонований 

міським головою кандидат на голову Постійної 

комісії набрав необхідну кількість голосів: 

підтримано – 24 (двадцять чотири), не підтримано – 2 

(два), недійсних бюлетенів – 0 (нуль); (протокол №8 

додається); 
 

- щодо вибору голови Постійної комісії з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики 

та регламенту - кандидат Федорняк Володимир 

Теодозійович, зазначив, що за результатами таємного 

голосування запропонований міським головою 

кандидат на голову Постійної комісії набрав 

необхідну кількість голосів: підтримано – 23 

(двадцять три), не підтримано – 3 (три), недійсних 

бюлетенів – 0 (нуль); (протокол №8 додається). 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про затвердження Протоколу лічильної комісії від 27.11.2020 № 8 (за 

проєктом рішення 2251):            «за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Протокол лічильної комісії від 27.11.2020 № 8 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2251 (№ 11/1-20) із внесеними 

змінами у п.2:                              «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти проєкт рішення № 2251 (№ 11/1-20) із внесеними змінами у п.2 – 

запропонованих міським головою кандидатів на голови Постійних комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття рішення № 11/1-20 в цілому: 

  «за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/1-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про утворення старостинських округів (Проєкт №2244) 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин, 

міський голова 

Ознайомив з проєктом рішення  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проєкту рішення № 2244 (№ 12/1-20) за основу: 

  «за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2244 (№ 12/1-20) за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проєкту рішення № 2244 (№ 12/1-20) із внесеними змінами 

– із визначенням центрів старостинських округів: 

  «за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти проєкт рішення №2244 (№ 12/1-20) із внесеними змінами – із 

визначенням центрів старостинських округів 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття рішення № 12/1-20 в цілому: 

  «за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/1-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
15. Про затвердження Положення про старосту села Бурштинської міської 

територіальної громади (Проєкт №2245) 

ВИСТУПИЛИ: 
Василь Андрієшин, 

міський голова 

Запропонував прийняти проЄкт рішення 

 

Марія Михайлишин, 

начальник юридичного 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення, та 

запропонувала внести технічні поправки до 

Положення про старосту села Бурштинської 

міської територіальної громади, а саме: 

- в розілі ІІ, п.15 доповнити – «та посадовою 
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інструкцією»; 

- по тексту видалити слово «об’єднаної» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття рішення № 13/1-20 в цілому: 

 «за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/1-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження старост (Проєкт №2246) 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин, 

міський голова 

Ознайомив з проєктом рішення. 

Запропонував затвердити старост та оголосив 

їх пропонований персональний склад, а саме: 
1) Вербовський Степан Петрович у селах 

Вигівка, Дем′янів Бурштинської територіальної 

громади;   2) Борис Іван Степанович у селах 

Коростовичі, Куропатники Бурштинської 

територіальної громади; 3) Николяк Ярослава 

Ярославівна у селах Насташине, Куничі  

Бурштинської територіальної громади; 4) 

Гаврилишин Андрій Васильович  у селах 

Озеряни, Слобода Бурштинської територіальної 

громади; 5) Харів Ольга Ярославівна у селах 

Старий Мартинів, Різдв′яни Бурштинської 

територіальної громади;6) Кропельницький 

Михайло Олексійович у селах Тенетники, Новий 

Мартинів Бурштинської територіальної громади; 7) 

Мазурик Богдан Михайлович  у селі 

Задністрянське  Бурштинської територіальної 

громади; 8) Ріжко Ольга Миколаївна у селі 

Бовшів  Бурштинської територіальної громади; 9) 

Копаниця Степан Михайлович у селах  Сарники, 

Діброва, Заливки Бурштинської територіальної 

громади; 10) Кліщ Любов Іванівна у селі 

Юнашків Бурштинської територіальної громади 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Іван Пізь, депутат 

міської ради 

Запропонував розгляд даного проєкту рішення 

провести за кожним кандидатом на посаду 

старости окремо 

Зеновій Савчак,  

депутат міської ради 

Доповів про звернення жителів сіл Сарники та 

Діброва до міського голови з пропозицією 

кандидата на посаду старости цих сіл 

Іван Пізь, депутат 

міської ради 

Доповнив - за кожним кандидатом на посаду 

старости ставити на голосування окремо 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

Доповіла про звернення жителів сіл Озеряни та 

Слобода до депутатів, міського голови з 

пропозицією кандидата на посаду старости цих 

сіл 

Володимир Мацьків, 

депутат міської ради 

Доповів про звернення жителів села Задністрянське 

з пропозицією кандидата на посаду старости 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2246 (№ 14/1-20) за основу: 

  «за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додається) 



8 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2246 (№ 14/1-20) за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію міського голови Василя Андрієшина щодо 

запропонованого ним персонального складу старост 

                                                     «за» - 11 

«проти» - 6 

«утрим.» - 8 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова 

ВИСТУПИЛИ: 

Ігор Дулик,       

депутат міської ради 

Щодо мотивів голосування – щоб за кожним 

кандидатом на посаду старости розгляд та 

голосування відбувалось окремо 

Василь Андрієшин, 

міський голова 

Запропонував пропозицію Івана Пізя щодо 

розгляду та голосування за кожним 

кандидатом на посаду старости окремо - 

поставити на голосування 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата міської ради Івана Пізя, щодо розгляду та 

голосування за кожним кандидатом на посаду старости окремо: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

  «утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозицію депутата міської ради Івана Пізя, щодо розгляду 

та голосування за кожним кандидатом на посаду старости окремо 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив обідню перерву, відповідно до 

регламенту на 1 годину 
Обідня перерва 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин, 

міський голова 

Запропонував перейти до розгляду та 

обговорення кандидатів на посади старост 

ВИСТУПИЛИ: 

Степан Вербовський, 

кандидат на посаду 

старости 

Проінформував про свою трудову діяльність 

та бачення роботи на даній посаді. Надав 

відповіді на запитання депутатів 

Петро Ковальчук, 

Володимир Рик, 

депутати міської ради 

Андрій Іваськів, 

депутат обласної ради 

Задали питання кандидату, надали позитивні 

характеристики кандидату 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За кандидатуру на посаду старости -  Степана Вербовського у селах 

Вигівка, Дем′янів Бурштинської територіальної громади: 

 «за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати кандидатуру на посаду старости -  Степана Вербовського 

ВИСТУПИВ: 
Іван Борис, кандидат 

на посаду старости 

Проінформував про свою трудову діяльність 

та бачення роботи на даній посаді 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За кандидатуру на посаду старости - Івана Бориса у селах Коростовичі, 

Куропатники Бурштинської територіальної громади: 

 «за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати кандидатуру на посаду старости - Івана Бориса 

ВИСТУПИЛА: 

Ярослава Николяк, 

кандидат на посаду 

старости 

Проінформувала про свою трудову діяльність та 

бачення роботи на даній посаді 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За кандидатуру на посаду старости -  Ярослави Николяк у селах 

Насташине, Куничі Бурштинської територіальної громади: 

 «за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати кандидатуру на посаду старости - Ярослави Николяк 

ВИСТУПИВ: 

Андрій Гаврилишин, 

кандидат на посаду 

старости  

Проінформував про свою трудову діяльність та 

бачення роботи на даній посаді 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За кандидатуру на посаду старости – Андрія Гаврилишина у селах 

Озеряни, Слобода Бурштинської територіальної громади: 

 «за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати кандидатуру на посаду старости - Андрія Гаврилишина 

ВИСТУПИЛИ: 

Ольга Харів, 

кандидат на посаду 

старости 

Проінформувала про свою трудову діяльність та 

бачення роботи на даній посаді 

Андрій Іваськів, 

депутат обласної 

ради 

Надав позитивні характеристики кандидату 

Ігор Харів, депутат 

міської ради 

Оголосив, що участі у голосуванні не буде 

брати у зв’язку із конфліктом інтересів 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За кандидатуру на посаду старости - Ольги Харів у селах Старий 

Мартинів, Різдвяни Бурштинської територіальної громади: 

 «за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати кандидатуру на посаду старости - Ольги Харів 

ВИСТУПИВ: 

Михайло 

Кропельницький, 

кандидат на посаду 

старости  

Проінформував про свою трудову діяльність 

та бачення роботи на даній посаді 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За кандидатуру на посаду старости – Михайла Кропельницького у селах 

Тенетники, Новий Мартинів Бурштинської територіальної громади: 

 «за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати кандидатуру на посаду старости - Михайла 

Кропельницького 

ВИСТУПИВ: 

Богдан Мазурик, 

кандидат на посаду 

старости 

 

 

Проінформував про свою трудову діяльність та 

бачення роботи на даній посаді 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

За кандидатуру на посаду старости – Богдана Мазурика у селі 

Задністрянське  Бурштинської територіальної громади: 

 «за» - 14 

«проти» - 3 

«утрим.» - 9 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати кандидатуру на посаду старости - Богдана Мазурика 

ВИСТУПИЛИ: 

Ольга Ріжко, 

кандидат на посаду 

старости 

Проінформувала про свою трудову діяльність та 

бачення роботи на даній посаді 

Ганна Очкур, депутат 

міської ради 

Надала позитивні характеристики кандидату 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За кандидатуру на посаду старости - Ольги Ріжко у селі Бовшів 

Бурштинської територіальної громади: 

 «за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати кандидатуру на посаду старости - Ольги Ріжко 

ВИСТУПИВ: 

Степан Копаниця, 

кандидат на посаду 

старости 

 

 

Проінформував про свою трудову діяльність та 

бачення роботи на даній посаді 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За кандидатуру на посаду старости – Степана Копаниці у селах  

Сарники, Діброва, Заливки Бурштинської територіальної громади: 

  «за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати кандидатуру на посаду старости - Степана Копаниці 

ВИСТУПИЛИ: 

Любов Кліщ, 

кандидат на посаду 

старости 

Проінформувала про свою трудову діяльність та 

бачення роботи на даній посаді 

Марія Козар, депутат 

міської ради 

Надала позитивні характеристики кандидату 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За кандидатуру на посаду старости -  Любов Кліщ у селі Юнашків 

Бурштинської територіальної громади: 

 «за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати кандидатуру на посаду старости - Любов Кліщ 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття рішення № 14/1-20 в цілому: 

  «за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/1-20 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
17. Про утворення виконавчого комітету Бурштинської міської 

територіальної громади (Проєкт №2259) 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин, 

міський голова 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонував 

наступний склад виконавчого комітету 

Бурштинської міської територіальної громади: 
Василь Андрієшин - міський голова;  

2. Роман Іванюк - секретар ради; 

3. Надія Кицела - керуюча справами, член 

виконкому;  

4. Ростислав Стасько - перший заступник міського 

голови, член виконкому; 

5.______________ (заступник міського голови) член 

виконкому; 

6._______________ (заступник міського голови) член 

виконкому; 

7. Степан Вербовський - староста Дем′янівського 

старостинського округу, член виконкому;  

8. Ольга Ріжко - староста Бовшівського 

старостинського округу, член виконкому; 

9. Богдан Мазурик - староста Задністрянського 

старостинського округу, член виконкому;  

10. Ольга Харів - староста Старомартинівського 

старостинського округу, член виконкому;  

11. Михайло Кропельницький - староста 

Тенетниківського старостинського округу, член 

виконкому; 

12. Іван Борис - староста Коростовичівського 

старостинського округу, член виконкому;  

13. Андрій Гаврилишин - староста Озерянського 

старостинського округу, член виконкому;  

14. Степан Копаниця - староста Сарниківського 

старостинського округу, член виконкому;  

15. Любов Кліщ - староста Юнашківського 

старостинського округу, член виконкому;  

16. Ярослава Николяк - староста Насташинського 

старостинського округу, член виконкому; 

17. Степан Волошин - заступник директора ЗОШ 

№1, член виконкому; 

18. Володимир Василик - директор КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» - член 

виконкому;  

19. Володимир Гулик - перший заступник міського 

голови сьомого скликання - член виконкому;  

20. Андрій Іваськів - депутат Івано-Франківської 

обласної ради - член виконкому; 

21. Ростислав Витриховський - менеджер із взаємодії 

з місцевими органами влади ВП Бурштинська ТЕС 

АТ «ДТЕК Західенерго» - член виконкому 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Надала пропозицію щоби замість заступників 

міського голови, які ще не призначені до складу 

виконкому включити інших осіб від громади чи 

підприємств 

Марія Михайлишин, 

начальник 

юридичного відділу 

Надала роз’яснення, що відповідно до статті 51 

Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» - Виконавчий комітет ради утворюється у 

складі відповідно сільського, селищного, міського 

голови, районної у місті ради - голови відповідної 
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ради, заступника (заступників) сільського, 

селищного, міського голови 

Володимир Рик, Ігор 

Дулик, Ігор 

Карвацький, 

депутати міської 

ради 

Висловились щодо порядку надання пропозицій, 

голосування, складу виконкому в т.ч. за 

посадами заступників міського голови, 

відсутність осіб, які ще не призначені на посади 

заступників.   

Іван Пізь, депутат 

міської ради 

Запропонував в склад виконавчого комітету 

включити керівника ТОВ «Домобудівник» Олега 

Хом’яка. 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

Запропонувала у склад виконавчого комітету 

включити депутата районної ради Андрія Козака 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради 

Запропонував у склад виконавчого комітету 

включити депутата обласної ради Володимира 

Магаля. 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Прокоментував п.2, статтю 51 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

Оголосив перерву, на 10 хвилин. 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

Вніс пропозицію - замість вакантних посад 

заступників міського голови, включити до 

складу виконкому міської ради: 

-Мирона Матейка - депутата Івано-Франківської 

районної ради; 

-Андрія Козака - депутата Івано-Франківської 

районної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення 2259 (№ 15/1-20) за основу: 

 «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення 2259 (№ 15/1-20) за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію міського голови Василя Андрієшина щодо 

запропонованого складу виконкому міської ради із врахуванням змін 

міського голови відносно включення до складу виконкому міської ради 

Мирона Матейка та Андрія Козака  (проект № 2259): 

 «за» - 22 

«проти» - 3 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозицію міського голови Василя Андрієшина щодо 

запропонованого складу виконкому міської ради із врахуванням змін 

міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття рішення № 15/1-20 в цілому: 

 «за» - 21 

«проти» - 4 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/1-20 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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) 

ВИСТУПИЛИ: 

Марія Михайлишин, 

начальник 

юридичного відділу 

Доповіла, що сільські ради, які увійшли до 

Бурштинської територіальної громади 

відповідно до Розпорядження КМУ від 

12.06.2020 № 714-р необхідно розпочати 

процедуру реорганізації цих рад. Ознайомила із 

проєктом рішення. 

Запропоновано доповнити проект рішення:                        

- у п.4, датою: 27 листопада 2020р.;                       

- у п.9, датою: 27 листопада 2020р.;                       

- у п.10, датою: 27 листопада 2020р.;                     

- у п.11, датою: 27 листопада 2020р.; -керуючого 

справами виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради – Кицелу Надію Юліанівну;                   

- у п.12, датою: 27 листопада 2020р.;                     

- у п.13, датою: 25 грудня 2020р.; - керуючого 

справами виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради – Кицелу Надію Юліанівну                         

- у п.15, датою: 01 грудня 2020р. 

Щодо персонального складу комісій - доповнити 

у кожній комісії (за ПІБ посадових осіб): 

- Голова комісії – перший заступник міського 

голови – Стасько Ростислав Богданович;  

- Староста села…;  - Головний бухгалтер, 

бухгалтер… . 

- замінити Івана Мельника на Андрія 

Пергельського; 

- Доповнила (додала) терміни виконання (дати), 

строки Плану заходів з реорганізації 

Роман Іванюк, 

секретар міської 

ради 

Надав зауваження щодо технічної помилки у 

п.15 (16) – Голові комісії з реорганізації Василю 

Андрієшину, необхідно замінити: … Ростиславу 

Стаську… . 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення 2252 (№ 16/1-20) за основу: 

 «за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення 2252 (№ 16/1-20) за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (доповнення) юридичного відділу щодо термінів виконання, 

строки Плану заходів з реорганізації, персонального складу комісій 

(ПІБ посадових осіб), інші технічні зауваження та пропозиції (проєкт 

№2252): 

 «за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додається) 
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ВИРІШИЛИ: 

Підтримати зміни (доповнення) юридичного відділу щодо термінів 

виконання, строки Плану заходів з реорганізації, персонального складу 

комісій (ПІБ посадових осіб), інші технічні зауваження та пропозиції 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття рішення № 16/1-20 в цілому: 

  «за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/1-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 19. Різне 

 

 

 

Примітка: відеотрансляцію четвертого пленарного засідання першої сесії міської ради 

восьмого скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі 

«Нормативні документи». 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             Василь Андрієшин 


