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Бурштинська міська рада
ПРОТОКОЛ
третьої сесії міської ради восьмого скликання

від 23 грудня 2020 року

м. Бурштин

Початок: 10:00
Закінчення: 15:25
Всього обрано депутатів: 26
Присутні на сесії:
- міський голова Василь Андрієшин;
- 25 депутатів міської ради (список додається);
- запрошені (список додається);
Відсутні на сесії: - один депутат (Дмитро Симак)
Оголосив третю сесію міської ради восьмого
скликання відкритою
Запропонував депутату Івано-Франківської
районної ради Андрію Козаку зайняти місце в
президії
Запропонував розпочати роботу засідання сесії та затвердити
проєкт Порядку денного Сесії:
1. Про внесення змін до сільського бюджету
Бовшівської сільської ради на 2020 рік, (Проєкт
№2306);

ВИСТУПИЛИ:

Василь
Андрієшин,
міський голова

2.

Про внесення змін до сільського бюджету
Дем’янівської сільської ради на 2020 рік, (Проєкт
№2307);

3.

Про внесення змін до сільського бюджету
Задністрянської сільської ради на 2020 рік, (Проєкт
№2308);

4.

Про внесення змін до сільського бюджету
Коростовичівської сільської ради
на 2020 рік,
(Проєкт №2309);

5.

Про внесення змін до сільського бюджету
Насташинської сільської ради на 2020 рік, (Проєкт
№2310);

6.

Про внесення змін до
Озерянської сільської ради
№2311);

7.

Про внесення змін до сільського бюджету
Старомартинівської сільської ради на 2020 рік,
(Проєкт №2312);

8.

Про внесення змін до сільського бюджету
Тенетниківської сільської ради на 2020 рік, (Проєкт
№2313);

9.

Про внесення змін до сільського бюджету
Сарниківської сільської ради на 2020 рік, (Проєкт
№2314);

сільського бюджету
на 2020 рік, (Проєкт

10. Про внесення змін до сільського бюджету
Юнашківської сільської ради на 2020 рік, (Проєкт
№2315);
11. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік,
(Проєкт №2316);
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12. Про бюджет Бурштинської міської територіальної
громади на 2021 рік, (Проєкт №2303);
13. Про прогноз бюджету Бурштинської міської
територіальної громади на 2022-2023 роки, (Проєкт
№2304). Доповідач: Ольга Петровська – начальник
фінансового відділу.
14. Про безоплатну передачу інших необоротних
матеріальних активів на баланс релігійної громади
храму «Преображення Господнього» ПЦУ м.
Бурштин (Проєкт №2234);
15. Про
затвердження
структури
та
граничної
чисельності закладів культури Бурштинської міської
ради на 2021р., (Проєкт №2318). Доповідач: Тетяна
Зорій - начальник відділу культури туризму і
зовнішніх зв’язків.
16. Про безоплатну передачу дезінфікуючих засобів,
(Проєкт №2253). Доповідач: Ірина Бандура завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна.
17. Про затвердження Положення про Погоджувальну
раду Бурштинської міської ради (Проєкт №2302);
18. Про план роботи Бурштинської міської ради на 2021
рік, (Проєкт №2305). Доповідач: Роман Іванюк –
секретар ради.
19. Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік
Комунального
некомерційного
підприємства
«Бурштинська центральна міська
лікарня»
Бурштинської міської ради Івано-Франківської
області, (Проєкт №2320). Доповідач: Володимир
Василик - директор КНП «Бурштинська центральна
міська лікарня».
20. Про затвердження Програми підтримки сім’ї, дітей та
молоді з інвалідністю, забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на 2021-2025 роки
(Проєкт №2266). Доповідач: Марія Козар начальник відділу сім’ї, гендерної політики, молоді та
спорту.
21. Про
затвердження
комплексної
Програми
профілактики злочинності на 2021-2025 роки, (Проєкт
№2319). Доповідач: Роман Гудзь - головний
спеціаліст з питань діяльності правоохоронних
органів оборонної та мобілізаційної роботи.
22. Про внесення зміни до генерального плану міста
Бурштин суміщеного з детальним планом території
по вул. Січових Стрільців, б/н, (Проєкт №2112).
Доповідач: Тетяна Білоока - зав. сектору
містобудування та архітектури.
23. Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) для ведення особистого селянського
господарства з передачею у приватну власність
(громадяни Федорів Г.С., Драгун Р.С.,Баран Л.І.),
(Проєкт №2279);
24. Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів з
передачею у приватну власність (громадяни Саранчук
В.Я., Гаврилюк І.О., Беленчук М.М.), (Проєкт
№2280);
25. Про поставлення на чергу на одержання земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) (громадяни Ковальчук Д.О.,
Бітківська Н.О.), (Проєкт №2281);
26. Про

затвердження

технічної

документації

із
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землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
з передачею у приватну власність (громадянка
Жовнірега Л.С.), (Проєкт №2282);
27. Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
ведення особистого селянського господарства з
передачею у приватну власність (громадянка
Шпакович Л.С.), (Проєкт №2283);
28. Про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
ведення особистого селянського господарства з
передачею у приватну власність (громадяни Луцишин
Г.І., Коваль Г.Р.), (Проєкт №2284);
29. Про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
з передачею у приватну власність (громадянка
Луцишин Г.І.), (Проєкт №2285). Доповідач:
Володимир Копаниця – начальник земельноекологічного відділу
30. Депутатські запити.
31. Різне.

Роман Іванюк,
секретар ради

Ознайомив депутатів із Службовою запискою
начальника фінансового відділу щодо зняття з
розгляду двох проектів рішень за № 2312, 2313
Про прийняття проєкту Порядку денного третьої сесії восьмого
скликання за основу:
«за» - 26
ГОЛОСУВАЛИ:
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт Порядку денного третьої сесії восьмого
ВИРІШИЛИ:
скликання за основу
За внесення змін до проєкту Порядку денного, а саме - зняти
(виключити) з розгляду два проєкти рішень за № 2312, 2313
відповідно до Службової записки нач. фінансового відділу
«за» - 26
ГОЛОСУВАЛИ:
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Внести зміни до проєкту Порядку денного, а саме - зняти
(виключити) з розгляду два проєкти рішень за № 2312, 2313,
ВИРІШИЛИ:
відповідно до Службової записки нач. фінансового відділу
Про прийняття проєкту Порядку третьої сесії восьмого скликання
в цілому:
«за» - 26
ГОЛОСУВАЛИ:
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкту Порядку третьої сесії восьмого скликання із
врахованими змінами в цілому, а саме:
1. Про внесення змін до сільського бюджету Бовшівської сільської ради на 2020
ВИРІШИЛИ:
рік, (Проєкт №2306);

2.

Про внесення змін до сільського бюджету Дем’янівської сільської ради на
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2020 рік, (Проєкт №2307);
3.

Про внесення змін до сільського бюджету Задністрянської сільської ради на
2020 рік, (Проєкт №2308);

4.

Про внесення змін до сільського бюджету Коростовичівської сільської ради
на 2020 рік, (Проєкт №2309);

5.

Про внесення змін до сільського бюджету Насташинської сільської ради на
2020 рік, (Проєкт №2310);

6.

Про внесення змін до сільського бюджету Озерянської сільської ради на 2020
рік, (Проєкт №2311);

7.

Про внесення змін до сільського бюджету Сарниківської сільської ради на
2020 рік, (Проєкт №2314);

8.

Про внесення змін до сільського бюджету Юнашківської сільської ради на
2020 рік, (Проєкт №2315);

9.

Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік, (Проєкт №2316);

10. Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік,
(Проєкт №2303);
11. Про прогноз бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 20222023 роки, (Проєкт №2304). Доповідач: Ольга Петровська – начальник
фінансового відділу.
12. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс
релігійної громади храму «Преображення Господнього» ПЦУ м. Бурштин
(Проєкт №2234);
13. Про затвердження структури та граничної чисельності закладів культури
Бурштинської міської ради на 2021р., (Проєкт №2318). Доповідач: Тетяна
Зорій - начальник відділу культури туризму і зовнішніх зв’язків.
14. Про безоплатну передачу дезінфікуючих засобів, (Проєкт №2253).
Доповідач: Ірина Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального
майна.
15. Про затвердження Положення про Погоджувальну раду Бурштинської
міської ради (Проєкт №2302);
16. Про план роботи Бурштинської міської ради на 2021 рік, (Проєкт №2305).
Доповідач: Роман Іванюк – секретар ради.
17. Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального
некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня»
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт №2320).
Доповідач: Володимир Василик - директор КНП «Бурштинська центральна
міська лікарня».
18. Про затвердження Програми підтримки сім’ї, дітей та молоді з інвалідністю,
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2025 роки
(Проєкт №2266). Доповідач: Марія Козар - начальник відділу сім’ї,
гендерної політики, молоді та спорту.
19. Про затвердження комплексної Програми профілактики злочинності на 20212025 роки, (Проєкт №2319). Доповідач: Роман Гудзь - головний спеціаліст з
питань діяльності правоохоронних органів оборонної та мобілізаційної
роботи.
20. Про внесення зміни до генерального плану міста Бурштин суміщеного з
детальним планом території по вул. Січових Стрільців, б/н, (Проєкт №2112).
Доповідач: Тетяна Білоока - зав. сектору містобудування та архітектури.
21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею у
приватну власність (громадяни Федорів Г.С., Драгун Р.С.,Баран Л.І.), (Проєкт
№2279);
22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у приватну
власність (громадяни Саранчук В.Я., Гаврилюк І.О., Беленчук М.М.), (Проєкт
№2280);
23. Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) (громадяни Ковальчук Д.О., Бітківська Н.О.), (Проєкт
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№2281);
24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка
Жовнірега Л.С.), (Проєкт №2282);
25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність
(громадянка Шпакович Л.С.), (Проєкт №2283);
26. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з
передачею у приватну власність (громадяни Луцишин Г.І., Коваль Г.Р.),
(Проєкт №2284);
27. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у
приватну власність (громадянка Луцишин Г.І.), (Проєкт №2285). Доповідач:
Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу
28. Депутатські запити.
29. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Про внесення змін до сільського бюджету Бовшівської сільської
ради на 2020 рік, (Проєкт № 2306)

Ольга
Петровська –
начальник
фінансового
відділу

ДОПОВІЛА:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Ознайомила
з
проєктом
рішення
та
запропонованими пропозиціями (висновками)
постійної комісії з питань фінансів, бюджету,
планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, а
саме:
Комісія погоджує проєкт з доповненням , а саме:
1.Внести зміни до сільського бюджету :
Зменшити видатки по спеціальному фонду
за КПКВКМБ 0117310
«Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» по об’єкту
«Новебудівництво зовнішнього водопроводу по вул.Грушевського в
с.Бовшів» на суму 492303,00грн.
При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на
суму 492303,00грн.
Збільшити видатки по загальному фонду:
КПКВКМБ
0110150
«Організаційне,інформаційно-аналітичне
та
матеріально технічне забезпечення діяльності сільської ради»+8303,00грн.(
придбання господарських матеріалів та канцтоварів-5103,00грн.,ремонт
комп’ютерної техніки-3200,00грн.).
КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
+44000,00грн.(оплата автотранспорту для перевезення футбольних команд
села для участі в турнірі чемпіонату області-9000,00грн.,виплата грошової
винагороди до Дня місцевого самоврядування-35000,00грн.)
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
+40000,00грн.(послуги автогрейдера та підсипку доріг місцевого значення)
КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»+
»+400000,00грн.(для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам
Бурштинської міської ради та старості Бовшівського старостинського
округу 200000,00грн.,для фінансування «Програми фінансової підтримки
КП «Житловик на 2018-2020рр»(оплата електроенергії) 200000,00грн.). і
рекомендує прийняти його на черговій сесії. Протокол №3 від 15.12.2020

Про прийняття проєкту рішення № 2306 за основу:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2306 за основу
За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2306:
«за» - 26
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ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань
фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2306
Про прийняття проєкту рішення № 2306 (Рішення № 01/3-20) в
цілому:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 01/3-20 в цілому (рішення додається)
2. Про внесення змін до сільського бюджету Дем’янівської сільської
ради на 2020 рік, (Проєкт № 2307)

Ольга
Петровська –
начальник
фінансового
відділу
ДОПОВІЛА:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Ознайомила
з
проєктом
рішення
та
запропонованими пропозиціями (висновками)
постійної комісії з питань фінансів, бюджету,
планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, а
саме:
Комісія погоджує проект з доповненням , а саме:
Внести зміни до спеціального фонду сільського бюджету:
Зменшити призначення за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів з
місцевого бюджету» -26292,00грн.
Вивільнені кошти спрямувати на видатки спеціального фонду за КПКВКМБ
0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»+26292,00грн. для надання
субвенції Озерянському сільському бюджету на розроблення проектнокошторисної документації по об’єкту : РП «Капітальний ремонт вул. Тараса
Шевченка (проїзд на нове кладовище) в с.Слобода Галицького району
Івано-Франківської області» і рекомендує прийняти його на черговій сесії.
Протокол №3 від 15.12.2020

Про прийняття проєкту рішення № 2307 за основу:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2307 за основу
За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2307:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань
фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2307
Про прийняття проєкту рішення № 2307 (Рішення № 02/3-20) в
цілому:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 02/3-20 в цілому (рішення додається)
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СЛУХАЛИ:

3. Про внесення змін до сільського бюджету Задністрянської сільської
ради на 2020 рік, (Проєкт № 2308)

Ольга
Петровська –
начальник
фінансового
відділу

Комісія погоджує проєкт з доповненням , а саме:
1.Збільшити дохідну частину сільського бюджету за ККД на суму
43000,00грн.
2.Збільшити видаткову частину на суму 43000,00грн. за КПКВКМБ 0116030
«Організація благоустрою населених пунктів» (підсипка доріг щебенем
с.Задністрянське -33000,00грн. та поточний ремонт віличного освітлення 10000,00грн.)
3.Здійснити перерозподіл видатків , а саме:
Зменшити
призначення
за
КПКВКМБ
0110150
«Організаційне,інформаційно-аналітичне
та
матеріально
технічне
забезпечення діяльності сільської ради» на суму 30711,00грн.
за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на
суму 2000,0грн.
та збільшити за КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого
бюджету»+32711,00грн.(для виплати заробітної плати з нарахуваннями
працівникам міської ради , в т.ч.старості Задністрянського старостинського
округу).
4.Погодити
перерозподіл
в
межах
КПКВКМБ
0110150
«Організаційне,інформаційно-аналітичне
та
матеріально
технічне
забезпечення діяльності сільської ради»
КЕКВ2273 «Оплата електроенергії»-6500,00грн.
КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+6500,00грн.
і рекомендує прийняти його на черговій сесії.
Протокол №3 від 15.12.2020

ДОПОВІЛА:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Ознайомила
з
проєктом
рішення
та
запропонованими пропозиціями (висновками)
постійної комісії з питань фінансів, бюджету,
планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, а
саме:

Про прийняття проєкту рішення № 2308 за основу:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2308 за основу
За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2308:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань
фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2308
Про прийняття проєкту рішення № 2308 (Рішення № 03/3-20) в
цілому:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 03/3-20 в цілому (рішення додається)

СЛУХАЛИ:

4. Про внесення змін до сільського бюджету Коростовичівської
сільської ради на 2020 рік, (Проєкт № 2309)

ДОПОВІЛА:

Ольга
Петровська –
начальник
фінансового
відділу

Ознайомила
з
проєктом
рішення
та
запропонованими пропозиціями (висновками)
постійної комісії з питань фінансів, бюджету,
планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, а
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саме:
Комісія погоджує проект з доповненням , а саме:
1.Збільшити дохідну частину сільського бюджету на суму 7150,00грн.,а
саме:
за ККД 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення »+7045,00грн.
за ККД 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової
нерухомості »+105,00грн.
2.Кошти отримані від перевиконання дохідної частини в сумі 7150,00грн.
спрямувати
За КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та
матеріально технічне забезпечення діяльності сільської ради»(оплата праці)
+7150,00грн.
3.Здійснити перерозподіл видатків , а саме:
Зменшити призначення
за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та
матеріально технічне забезпечення діяльності сільської ради»(оплата
енергоносіїв) на суму 10219,00грн.
за
КПКВКМБ
0116030
«Організація
благоустрою
населених
пунктів»(оплата електроенергії) на суму 8002,00грн.
та збільшити за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,інформаційноаналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності сільської
ради»(оплата праці з нарахуваннями)+18221,00.
і рекомендує прийняти його на черговій сесії.
Протокол №3 від 15.12.2020

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:

Про прийняття проєкту рішення № 2309 за основу:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2309 за основу
За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2309:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань
фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2309
Про прийняття проєкту рішення № 2309 (Рішення № 04/3-20) в
цілому:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 04/3-20 в цілому (рішення додається)
5. Про внесення змін до сільського бюджету Насташинської сільської
ради на 2020 рік, (Проєкт № 2310)

Ольга
Петровська –
начальник
фінансового
відділу
ДОПОВІЛА:

Ознайомила
з
проєктом
рішення
та
запропонованими пропозиціями (висновками)
постійної комісії з питань фінансів, бюджету,
планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, а
саме:
Комісія погоджує проєкт з доповненням , а саме:
Внести зміни до сільського бюджету :
1.Збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету за ККД
18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб » на суму 9300,00грн..
2.Кошти отримані від перевиконання дохідної частини спрямувати на
КПКВКМБ 110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально
технічне забезпечення діяльності сільської ради»(оплата праці з
нарахуваннями)+9300,00грн.
3.Здійснити перерозподіл видатків , а саме:
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Зменшити
призначення
за
КПКВКМБ0110150
«Організаційне,інформаційно-аналітичне
та
матеріально
технічне
забезпечення діяльності сільської ради»(оплата послуг, оплата
електроенергії, оплата природного газу) на суму 15778грн.
за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на
суму 3747,00грн.
та збільшити за КПКВКМБ0110150 «Організаційне,інформаційноаналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності сільської
ради»(оплата праці)+19525,00грн.
і рекомендує прийняти його на черговій сесії.
Протокол №3 від 15.12.2020

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІЛА:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Про прийняття проєкту рішення № 2310 за основу:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2310 за основу
За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2310:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань
фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2310
Про прийняття проєкту рішення № 2310 (Рішення № 05/3-20) в
цілому:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 05/3-20 в цілому (рішення додається)
6. Про внесення змін до сільського бюджету Озерянської сільської
ради на 2020 рік, (Проєкт № 2311)
Ольга
Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими
Петровська –
пропозиціями (висновками) постійної комісії з питань
начальник
фінансів,
бюджету,
планування
соціально
–
фінансового
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного
відділу
співробітництва, а саме:
Комісія погоджує проєкт з доповненням , а саме:
Врахувати в доходах спеціального фонду «Іншу субвенцію» з
Дем’янівського сільського бюджету в сумі 26292,00грн. та спрямувати на
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів з місцевого бюджету» на
розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту : РП
«Капітальний ремонт вул. Тараса Шевченка (проїзд на нове кладовище) в
с.Слобода Галицького району Івано-Франківської області» +26292,00грн.і
рекомендує прийняти його на черговій сесії.
Протокол №3 від 15.12.2020

Про прийняття проєкту рішення № 2311 за основу:
«за» - 25
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2311 за основу
За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2311:
«за» - 25
«проти» - 0
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ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІЛА:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІЛА:

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань
фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2311
Про прийняття проєкту рішення № 2311 (Рішення № 06/3-20) в
цілому:
«за» - 25
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 06/3-20 в цілому (рішення додається)
7. Про внесення змін до сільського бюджету Сарниківської сільської
ради на 2020 рік, (Проєкт № 2314)
Ольга
Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими
Петровська –
пропозиціями (висновками) постійної комісії з питань
начальник
фінансів,
бюджету,
планування
соціально
–
фінансового
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного
відділу
співробітництва, а саме:
Комісія погоджує проєкт з доповненням , а саме:
Збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету на суму
72755,15грн.,
18010600 «Орендна плата з юридичних осіб »-57000,00грн
18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб »-15755,15грн.
Кошти отримані від перевиконання дохідної частини спрямувати на надання
субвенції Юнашківському сільському бюджету на виплату заробітної плати
працівникам
за КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» +72755,15грн..
і рекомендує прийняти його на черговій сесії.
Протокол №3 від 15.12.2020

Про прийняття проєкту рішення № 2314 за основу:
«за» - 25
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2314 за основу
За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2314:
«за» - 25
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань
фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2314
Про прийняття проєкту рішення № 2314 (Рішення № 07/3-20) в
цілому:
«за» - 25
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 07/3-20 в цілому (рішення додається)
8. Про внесення змін до сільського бюджету Юнашківської сільської
ради на 2020 рік, (Проєкт № 2315)
Ольга
Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими
Петровська –
пропозиціями (висновками) постійної комісії з питань
начальник
фінансів,
бюджету,
планування
соціально
–
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фінансового
відділу

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного
співробітництва, а саме:
Комісія погоджує проєкт з доповненням , а саме:
Врахувати в доходах загального фонду сільського бюджету «Іншу
субвенцію» з Сарниківського сільського бюджету у сумі 72755,15грн.
Та спрямувати на КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,інформаційноаналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності сільської ради»
(оплата праці з нарахуваннями) +72755,15грн.
і рекомендує прийняти його на черговій сесії.
Протокол №3 від 15.12.2020

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІЛА:

Про прийняття проєкту рішення № 2315 за основу:
«за» - 25
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2315 за основу
За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2315:
«за» - 25
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань
фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2315
Про прийняття проєкту рішення № 2315 (Рішення № 08/3-20) в
цілому:
«за» - 24
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 08/3-20 в цілому (рішення додається)
9. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік, (Проєкт № 2316)
Ольга
Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими
Петровська
пропозиціями (висновками) постійної комісії з питань
– начальник фінансів, бюджету, планування соціально – економічного
фінансового розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, а
відділу
саме:
Комісія погоджує проєкт з доповненням , а саме:
1.Збільшити обсяг освітньої субвенції на суму 500000,00грн.та спрямувати відділу
освіти та науки за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))» +500000,00грн.
2.Збільшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню
ліжкового фонду закладів охорони здоров`я, які надають стаціонарну медичну
допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2 за ККД 41055200 на сум 200000,00грн. та спрямувати
КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0112010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»+200000,00грн.
При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму
200000,00грнн.
3.Врахувати в доходах загального фонду «Іншу субвенцію»в сумі 232711грн., а
саме:
з Бовшівського сільського бюджету -400000,00грн.
з Задністрянського сільського бюджету -32711,00грн.
Та спрямувати міській раді
За КПКВКМБ0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально
технічне забезпечення діяльності сільської ради» в сумі 232711,00грн. (для
виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам Бурштинської міської
ради та старості Бовшівського старостинського округу-200000,00грн., для виплати
заробітної плати з нарахуваннями старості Задністрянського старостинського
округу-32711грн.)
за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги» для фінансування «Програми фінансової підтримки КП «Житловик на

12
2018-2020рр»(оплата електроенергії) 200000,00грн.
4.Частину вільного залишку спрямувати:
4.1.Міській раді на фінансування Програми фінансового забезпечення
нагородження відзнаками та грошовими винагородами Бурштинської міської ради
на 2020 рік за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного
управління »5600,00грн.
На закупівлю подарунків за КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення» 8000,00грн.
4.2.Відділу соціального захисту на Програму соціальної підтримки сімей
загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з
21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для
захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших
громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній
операції та операції Об′єднаних сил в районах її проведення на 2020рік в сумі
38000,00грн.
5.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету
:
Спеціальний
Загальний
Назва розпорядників фонд
Фонд
коштів, коду
КПКВКМБ класифікації
сума,грн.
сума,грн.
Відділ освіти і науки
Бурштинської
міської ради

0611150

0611020

Методичне
забезпечення
діяльності закладів
освіти
Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти (у
тому числі з
дошкільними
підрозділами
(відділеннями,
групами))

+44600,16

-44600,16

Міська рада
м.Бурштин

0110150

0110180

0113242

0116020

0116030

Організаційне,
інформаційноаналітичне та
матеріально-технічне
забезпечення
діяльності обласної
ради, районної ради,
районної у місті ради
(у разі її створення),
міської, селищної,
сільської рад
Інша діяльність у
сфері державного
управління

+596361,44

-30638,89

Інші заходи у сфері
соціального захисту і
соціального
забезпечення

-11970,0

Забезпечення
функціонування
підприємств, установ
та організацій, що
виробляють,
виконують та/або
надають житловокомунальні послуги

-7115,90

Організація
благоустрою
населених пунктів
(оплата вуличного
освітлення)

-372671,37
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0116090

Інша діяльність у
сфері житловокомунального
господарства

0117130

Здійснення заходів із
землеустрою

0117350

Розроблення схем
планування та
забудови територій
(містобудівної
документації)

-41083,88

0118420

Інші заходи у сфері
засобів масової
інформації

108256,75

0112010

Багатопрофільна
стаціонарна медична
допомога населенню

-28552,80

0112142

Програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом

-5647,95

0112143

Програми і
централізовані заходи
профілактики ВІЛінфекції/СНІДу

0112152

Інші програми та
заходи у сфері
охорони здоров`я

-105065,4

-10080,0

-17736,0

-74056,0

Відділ культури
1010160

1011100

1014030
1014040

1014060

1014081

1014082
1017622

Керівництво і
управління у
відповідній сфері у
містах (місті Києві),
селищах, селах,
об`єднаних
територіальних
громадах

+8251,32

Надання спеціальної
освіти мистецькими
школами

+55546,53

Забезпечення
діяльності бібліотек

-22606,23

Забезпечення
діяльності музеїв i
виставок

+4208,18

Забезпечення
діяльності палаців i
будинків культури,
клубів, центрів
дозвілля та iнших
клубних закладів

-6615,33

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і мистецтва

+453,53

Інші заходи в галузі
культури і мистецтва

-29238,00

Реалізація програм і
заходів в галузі
туризму та курортів

-10000,00

Відділ соціального
захисту населення
0810160

Керівництво і
управління у
відповідній сфері у
містах (місті Києві),

+1385,25
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селищах, селах,
об`єднаних
територіальних
громадах

0813032

0813180

0813242

Надання пільг
окремим категоріям
громадян з оплати
послуг зв`язку
Надання пільг
населенню (крім
ветеранів війни і
праці, військової
служби, органів
внутрішніх справ та
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи) на оплату
житлово-комунальних
послуг

-627,12

-730,53

Інші заходи у сфері
соціального захисту і
соціального
забезпечення

-27,60

ВСЬОГО

0,00

6.Уповновавжити постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету,
планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного
співробітництва здійснювати із застосуванням зовнішнього контролю
використання субвенційних коштів Бовшівського сільського бюджету для
фінансування природоохоронних заходів відповідно до заключених договорів, і
рекомендує затвердити на черговій сесії
Протокол №3 від 15.12.2020

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІЛА:

Про прийняття проєкту рішення № 2316 за основу:
«за» - 24
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2316 за основу
За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій
та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2316:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань
фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2316
Про прийняття проєкту рішення № 2316 (Рішення № 09/3-20) в
цілому:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 09/3-20 в цілому (рішення додається)
10. Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021
рік, (Проєкт № 2303)
Ольга
Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими
Петровська –
пропозиціями (висновками) постійної комісії з питань
начальник
комунальної власності, житлово – комунального
фінансового
господарства, енергозбереження та транспорту, а саме:
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ВИСТУПИЛИ:
(взяли участь у
обговоренні)

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ДОПОВІЛА:

ГОЛОСУВАЛИ:

відділу

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії
Бурштинської міської територіальної громади з доповненнями:
Дофінансувати цільову Програму «Розвитку фізичної культури і спорту
Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» в сумі 1
110 000,00 грн. для забезпечення витрат пов’язаних з:
проведенням
навчально - тренувальних зборів і змагань.
оплати праці тренерів.
Дофінансувати цільову Програму «Соціально-економічного та культурного
розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»
в п. заміна аварійних ділянок тепломереж в сумі 200 000 грн.
При формуванні плану природоохоронних заходів за рахунок цільових
фондів врахувати:
- розробку проектів водопостачання та водовідведення в с.Бовшів та вул.
С.Бандери (стара частина м.Бурштин);
- рекомендувати постійні комісії з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури,
охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою здійснити
перевірку встановлених очисних споруд в с. Задністрянське і надати
кваліфікований висновок, оскільки на сьогоднішній день дані очисні
споруди не виконують свого функціонального призначення. Протокол №2
від 16.12.2020

Василь
Андрієшин,
міський голова
Володимир
Мацьків,
депутат міської
ради
Ганна Очкур,
депутат міської
ради
Ольга
Петровська,
начальник
фінансового
відділу
Тетяна Сенчина,
депутат міської
ради

Про питання вартості утримання дітей (учнів) у
загальноосвітніх школах територіальної громади
Зачитав звернення працівників Задністрянської
ЗОШ щодо зміни умов оплати праці педагогічним
працівникам сільської місцевості
Про розмір надбавки за інтенсивність –
недопустимість такого розподілу між сільськими
та міськими працівниками – 5-15% відповідно
Зазначила, що розподіл зазначеної надбавки буде
проводитись
щомісячно
при
надходження
освітньої субвенції

Про наповнюваність учнів у школах відповідно до
формульного розрахунку, освітньої субвенції,
проведені роботи щодо їх відповідності та
необхідність
в першому півріччі
плідно
попрацювати щоби упорядкувати господарство, а
потім говорити про престижність кожного вчителя
Ігор
Задав питання доповідачу: - надходження ПДФО
Карвацький,
до бюджету 2020-2021 (плани, надходження);
депутат міської - щодо припинення діяльності ФОПів (кількість,
ради
зменшення надходження податку до бюджету)
Про прийняття проєкту рішення № 2303 за основу:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2303 за основу
Щодо суті змін до проєкту рішення:
- у проєкті, який зареєстрований – освітня
субвенція 56млн.912тис. зменшилась до 56
млн.736тис., крім цього до міського бюджету
повернулися кошти податку за пальне
За прийняття проєкту рішення в новій редакції (опрацьованим
фінансовим відділом) із врахуванням усіх пропозицій (висновків)
постійних комісій, Проєкт № 2303:
«за» - 20
«проти» - 0
«утрим.» - 4
Ольга
Петровська,
начальник
фінансового
відділу
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ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІЛА:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати та прийняти проєкт рішення в новій редакції
(опрацьованим фінансовим відділом) із врахуванням усіх
пропозицій (висновків) постійних комісій, Проєкт № 2303
Про прийняття проєкту рішення № 2303 (Рішення № 10/3-20) в
цілому:
«за» - 20
«проти» - 0
«утрим.» - 4
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 10/3-20 в цілому (рішення додається)
11. Про прогноз бюджету Бурштинської міської територіальної
громади на 2022-2023 роки, (Проєкт № 2304)
Ольга
Ознайомила з проєктом рішення та запропонувала його
Петровська –
підтримати
начальник
фінансового
відділу

Про прийняття проєкту рішення № 2304 (Рішення № 11/3-20) в
цілому:
«за» - 21
«проти» - 0
«утрим.» - 2
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 11/3-20 в цілому (рішення додається)

СЛУХАЛИ:

12. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних
активів на баланс релігійної громади храму «Преображення
Господнього» ПЦУ м. Бурштин (Проєкт № 2234)

ДОПОВІЛА:

Тетяна Зорій начальник
відділу
культури
туризму і
зовнішніх
зв’язків

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІЛА:

Ознайомила з проєктом рішення № 2234 та
запропонувала його підтримати

Про прийняття проєкту рішення № 2234 (Рішення № 12/3-20) в
цілому:
«за» - 24
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 12/3-20 в цілому (рішення додається)
13. Про затвердження структури та граничної чисельності закладів
культури Бурштинської міської ради на 2021р. (Проєкт № 2318)
Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими
пропозиціями (висновками) постійних комісії, в тому числі з питань фінансів, бюджету, планування соціально–
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного
співробітництва та з питань гуманітарної сфери:
Тетяна Зорій Посада
Проєкт
Проопозиції
Пропозиції
Пропозиція
начальник
рішення
комісії з
комісії з питань
міського
відділу культури
(на
голови
питань
фінансів,
сайті)
гуманітарної
бюджету,
туризму і
Шт.од.
сфери
планування
зовнішніх
Шт.од.
Шт.од.
соціально –
економічного
зв’язків
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розвитку,
інвестицій та
міжнародного
співробітництва
Шт.од.
Будинок
культури ім.
Т.Г.
Шевченка:
Директор
художній
керівник
керівник
ансамблю
народних
інструментів
керівник
народного хору
«Дністрове
перевесло»
керівник
чоловічої
хорової капели
«Дзвін»
керівник
танцювального
гуртка
керівник
вокального
гуртка
керівник
народного
аматорського
оркестру
народної
музики «Кредо»
керівник гуртка
образотворчого
мистецтва
керівник
драматичного
гуртка
прибиральник
службових
приміщень
звукооператор
Клуб с.
Вигівка
завідувач
клубом
прибиральник
службових
приміщень
Будинок
культури с.
Бовшів
Директор
художній
керівник
прибиральник
службових
приміщень
Будинок
культури с.
Дем’янів
Директор
художній
керівник
прибиральник
службових
приміщень
Будинок
культури с.
Задністрянське
Директор
керівник
колективу
прибиральник
службових
приміщень
Будинок

1
1

1
1

1
1

1
1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

0,5

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,25

0,5

0,5

0,75
1

0,75
1

0,75
1,25

0,75
1,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,75
1

1
1

1
1

1,25
1

0,25

0,25

0,25

0

0,75
1

1
1

1
1

1
1

0,25

0,25

0,25

0,5
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культури с.
Насташине
Директор
керівник
колективу
прибиральник
службових
приміщень
Будинок
культури с.
Тенетники
Директор
керівник
колективу
прибиральник
службових
приміщень
Клуб с.
Коростовичі
завідувач
клубом
Клуб с.
Куропатники
завідувач
клубом
Клуб с. Куничі
завідувач
клубом
Клуб с. Новий
Мартинів
завідувач
клубом
Клуб с.
Різдв’яне
завідувач
клубом
прибиральник
службових
приміщень
Клуб с.
Озеряни
завідувач
клубом
Клуб с.
Слобода
завідувач
клубом
Клуб с. Старий
Мартинів
завідувач
клубом
Клуб с.
Сарники
завідувач
клубом
Клуб с.
Діброва
завідувач
клубом
Клуб с.
Юнашків
завідувач
клубом
Бурштинська
міська дитяча
музична
школа
директор школи
заступник
директора
завідувач
господарством
секретар
навчальної
частини
прибиральник
службових
приміщень
Двірник
викладачінструменталіст

0,75
1

1
1

1
1

1
1

0,25

0,5

0,5

0,5

0,75
0,5

0,75
0,5

0,75
0,5

0,75
0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

1

0,75

0,75

1

1

0,75

0,75

1

1

0,75

0,75

0,5

1

0,75

0,75

0,75

0,5

0,5

0,75

0,75

0,25

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,75

1

1,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,75

1

1

1
1

1
1

1
0,5

1
1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

0,5

3

3

3

3

0,5
45,3

0,5
45,3

0,5
45,3

0,5
45,3
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концертмейстер
настроювач
піаніно і роялів
Бурштинська
міська
бібліотека для
дорослих
Завідувач
головний
бібліограф
бібліотекар
прибиральник
службових
приміщень
Бурштинська
міська
бібліотека для
дітей
Завідувач
Бібліограф
бібліотекар
прибиральник
службових
приміщень
Бібліотека с.
Вигівка
бібліотекар
Бібліотека с.
Бовшів
бібліотекар
Бібліотека с.
Дем’янів
бібліотекар
Бібліотека с.
Насташине
бібліотекар
Бібліотека с.
Слобода
бібліотекар
Бібліотека с.
Старий
Мартинів
бібліотекар
Бібліотека с.
Тенетники
бібліотекар
Бібліотека с.
Сарники
бібліотекар
Бібліотека с.
Юнашків
бібліотекар
Історикоетнографічний
музей
«Берегиня»
директор музею
Музей
визвольних
змагань
директор музею
прибиральник
службових
приміщень
Оркестр
духових
інструментів
керівник
оркестру
диригент
оркестру
Музиканти
Інші заклади в
галузі
культури і
мистецтва
(бухгалтерія)
головний
бухгалтер
Бухгалтер

4
0,5

4
0,5

4
0,5

4
0,5

1
1

1
1

1
1

1
1

2
0,5

2
0,5

2
0,5

2
0,5

1
1
1
0,5

1
1
1
0,5

1
1
1
0,5

1
1
1
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,75

0,75

1

1

1

1

1
0,25

1
0,25

1
0,5

1
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,5

0,5

0,5

6,75

6,75

6,75

6,75

1

1

1

1

1

1

1

1
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Доповіла, що за результатами опрацювання та вивчення усіх
пропозицій (висновків) постійних комісій, з їх врахуванням,
пропонується погоджений напрацьований (зведений)
відділом культури туризму і зовнішніх зв’язків проєкт змін
(пропозицій) до проєкту даного рішення
Тетяна Сенчина,
депутат міської
ради
Олена Тріщук,
депутат міської
ради
Іван Пізь,
депутат міської
ради

Взяли участь у обговоренні даного проєкту рішення

Задав питання доповідачу – чи усі художні керівники
відповідають своїм посадовим обов’язкам, а також:
- щодо перегляду штату у Будинку культури;
щодо
зменшення
кількісного
складу
(штату)
муніципального оркестру до 21 особи, відсутності в оркестрі
диригента (по факту)
Надала пояснення з даних питань

Тетяна Зорій начальник
відділу культури
туризму і
зовнішніх
зв’язків
Тетяна Сенчина,
депутат міської
ради
ВИСТУПИЛИ:
Богдан Рибчук,
(взяли участь у
депутат міської
обговоренні)
ради
Володимир Рик,
депутат міської
ради
Володимир
Мацьків, депутат
міської ради
Марія Козар,
Взяли участь у обговоренні проєкту рішення
депутат міської
ради
Петро
Ковальчук,
депутат міської
ради
Ганна Очкур,
депутат міської
ради
Наталія
Василащук,
депутат міської
ради
Михайло
Щодо окладу працівника клубу села Новий Мартинів –
Кропельницький, прохання залишити 1 (один) оклад
староста
Мар’яна Федів,
Надала пропозицію залишити 1 (один) оклад працівника
депутат міської
клубу села Новий Мартинів
ради
Ігор Карвацький, Надав пропозицію (доручення Тетяні Зорій) про запрошення
депутат міської
художніх керівників на Сесію щодо звітування про роботу
ради
гуртків (колективів)
Про прийняття проєкту рішення № 2318 за основу:
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 24
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ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ВИСТУПИВ:

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2318 за основу
За пропозицію Івана Пізя - щодо об’єднання двох окладів художнього керівника
Будинку культури ім.Т.Шевченка (Буршти) по 0,5 - в 1 (один) оклад, Проєкт №
2318:
«за» - 19
«проти» - 1
«утрим.» - 6
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати пропозицію Івана Пізя - щодо об’єднання двох окладів художнього
керівника Будинку культури ім.Т.Шевченка (Бурштин) по 0,5 - в 1 (один) оклад,
Проєкт № 2318
За пропозицію Івана Пізя - щодо зменшення кількісного складу (штату)
муніципального оркестру з 27 + 1(керівник оркестру) до 21 + 1(керівник
оркестру) особи, Проєкт № 2318:
«за» - 4
«проти» - 6
«утрим.» - 19
(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, Проєкт № 2318
За пропозицію Мар’яни Федів - щодо переведення (на 7 місяців) із 0,75 окладу
на 1 (один) оклад працівника завідувача клубу села Новий Мартинів, Проєкт №
2318:
«за» - 19
«проти» - 4
«утрим.» - 3
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати пропозицію Мар’яни Федів - щодо переведення (на 7 місяців) із 0,75
окладу на 1 (один) оклад працівника завідувача клубу села Новий Мартинів,
Проєкт № 2318
За прийняття проєкту рішення із врахуванням змін за усіма пропозиціями
(висновками) постійних комісій (в.т.ч. з питань фінансів, бюджету, планування
соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного
співробітництва) в редакції опрацьованій відділом культури туризму і зовнішніх
зв’язків, Проєкт № 2318:
«за» - 25
«проти» - 1
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати та прийняти проєкт рішення із врахуванням змін за усіма
пропозиціями (висновками) постійних комісій в редакції опрацьованій відділом
культури туризму і зовнішніх зв’язків, Проєкт № 2318
Про прийняття проєкту рішення № 2318 (Рішення № 13/3-20) в цілому:
«за» - 20
«проти» - 2
«утрим.» - 3
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 13/3-20 в цілому (рішення додається)
Василь
Андрієшин,
міський голова

Оголосив обідню перерву, відповідно до регламенту – до
13:45 год.

Обідня перерва
СЛУХАЛИ:

14. Про безоплатну передачу дезінфікуючих засобів (Проєкт № 2253)
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ДОПОВІЛА:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:

Ірина Бандура завідувач
сектору ЖКГ і
обліку
комунального
майна

Ознайомила з проєктом рішення
запропонувала його підтримати

№

2253

Про прийняття проєкту рішення № 2253 (Рішення № 14/3-20) в
цілому:
«за» - 21
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 14/3-20 в цілому (рішення додається)
15. Про затвердження Положення про Погоджувальну раду
Бурштинської міської ради (Проєкт № 2302)
Роман Іванюк
Ознайомив
з
проєктом
рішення
та
– секретар ради запропонованими пропозиціями постійної комісії з

питань фінансів, бюджету, планування соціально –
економічного
розвитку,
інвестицій
та
міжнародного співробітництва, а саме:

ДОПОВІВ:

Комісія погоджує проєкт
зі змінами, а саме: в.п.3 слова «голови
зареєстрованих депутатських фракцій та груп» замінити словами:
«представники депутатських фракцій або груп». Протокол №2 від
07.12.20р.

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
(взяли участь у
обговоренні)

ГОЛОСУВАЛИ:

Ігор Дулик,
депутат міської
ради

Взяли участь у обговоренні – щодо відсутності
представника фракції у складі Погоджув.ради

Про прийняття проєкту рішення № 2302 за основу:
«за» - 21
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2302 за основу
За пропозиції (висновок) комісії з питань фінансів, бюджету, планування
соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного
співробітництва, а саме: в ч.3 Положення - «голови зареєстрованих
депутатських фракцій та груп» замінити словами: «представники
депутатських фракцій або груп», Проєкт № 2302:

«за» - 11
«проти» - 2
«утрим.» - 8
(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, Проєкт № 2302
Ігор
Взяли участь у обговоренні – щодо процедури
Карвацький,
входження (представництва) голів депутатських
депутат міської груп
ради
Ростислав
Вніс пропозицію - в ч.3 Положення – вилучити
Бардашевський, слова «та груп»
депутат міської
ради

За прийняття пропозиції Р.Бардашевського - в ч.3 Положення –
вилучити слова «та груп», Проєкт № 2302:
«за» - 17
«проти» - 3

та
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ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІВ:

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІЛА:

«утрим.» - 5
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати пропозицію Р.Бардашевського - в ч.3 Положення про
Погоджувальну раду – вилучити слова «та груп», Проєкт № 2302
Про прийняття проєкту рішення № 2302 (Рішення № 15/3-20) в
цілому:
«за» - 19
«проти» - 0
«утрим.» - 5
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 15/3-20 в цілому (рішення додається)
16. Про план роботи Бурштинської міської ради на 2021рік
(Проєкт № 2305)
Роман Іванюк Ознайомив з проєктом рішення № 2305
– секретар ради запропонував його підтримати

та

Про прийняття проєкту рішення № 2305 (Рішення № 16/3-20) в
цілому:
«за» - 24
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 16/3-20 в цілому (рішення додається)
17. Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік
Комунального
некомерційного
підприємства
«Бурштинська
центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради ІваноФранківської області (Проєкт № 2320)
Володимир
Ознайомив з проєктом рішення № 2320 та
Василик запропонував його підтримати
директор КНП
«Бурштинська
центральна
міська лікарня»
Василь
Андрієшин,
міський голова Взяли участь у обговоренні даного проєкту
Ігор
рішення
Карвацький,
депутат міської
ради

Про прийняття проєкту рішення № 2320 (Рішення № 17/3-20) в
цілому:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 17/3-20 в цілому (рішення додається)
18. Про затвердження Програми підтримки сім’ї, дітей та молоді з
інвалідністю, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків на 2021-2025 роки (Проєкт № 2266)
Марія Козар Ознайомила
з
проєктом
рішення
та
начальник
запропонованими пропозиціями відділу, які
відділу сім’ї,
підтримує постійна комісія з питань з питань
гендерної
гуманітарної сфери, а саме: Комісія підтримує проект
політики,
рішення із змінами запропоновані начальником відділу (Додаток 1),

24
молоді та
спорту

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІВ:

ВИСТУПИЛИ:
(взяли участь у
обговоренні)

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

в т.ч.: вилучення із Програми питання гендерної політики (рівності)
(насильство в сім’ї і інше) Протокол №2 від 17.12.2020

Про прийняття проєкту рішення № 2266 за основу:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2266 за основу
За прийняття пропозицій начальника відділу, які підтримує постійна
комісія з питань з питань гуманітарної сфери, в т.ч.: вилучення із
Програми - питання гендерної політики (рівності), насильство в сім’ї і
інше, Проєкт № 2266:

«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати пропозиції начальника відділу, Проєкт № 2266
Про прийняття проєкту рішення № 2266 (Рішення № 18/3-20) в
цілому:
«за» - 26
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 18/3-20 в цілому (рішення додається)
19. Про затвердження комплексної Програми
злочинності на 2021-2025 роки (Проєкт № 2319)

профілактики

Роман Гудзь Ознайомив з проєктом рішення та підтримкою проєкту
головний
комісією з питань прав людини, законності,
спеціаліст з
депутатської діяльності, етики та регламенту і
питань
запропонував його підтримати
діяльності
правоохоронних
органів
оборонної та
мобілізаційної
роботи
Тетяна Сенчина, Щодо кількісного персоналу (складу) поліції на
депутат міської території новоутвореної Бурштинської громади
ради
Василь
Про вивчення питання (уточнення) організації роботи
Андрієшин,
(повноціго) відділу поліції на території утвореної
міський голова
(сучасної) територіальної громади
Ігор
Щодо профілактики злочинності та продажу алкоголю
Карвацький,
на території територіальної громади – необхідності
депутат міської внесення змі до рішення Ради
ради
Марія
Надала роз’яснення з даного питання
Михайлишин,
начальник
юридичного
відділу
Про прийняття проєкту рішення № 2319 (Рішення № 19/3-20) в цілому:
«за» - 24
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 19/3-20 в цілому (рішення додається)
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СЛУХАЛИ:

ДОПОВІЛА:

ВИСТУПИЛИ:
(взяли участь у
обговоренні)

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
(взяли участь у
обговоренні)

20. Про внесення зміни до генерального плану міста Бурштин
суміщеного з детальним планом території по вул.Січових Стрільців,
б/н, (Проєкт № 2112)
Тетяна Білоока - Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими
зав. сектору
пропозиціями (висновками) постійних комісій
містобудування
та архітектури
Ігор Дулик,
Оголосив, що участі у голосуванні не буде брати у
депутат міської зв’язку із конфліктом інтересів
ради
Марія
Надала роз’яснення щодо проведення громадських
Михайлишин,
слухань
начальник
юридичного
відділу
Василь
Питання щодо кількості поверхів у пропонованому
Бублінський,
проєкті забудови
депутат міської
ради
Тетяна Сенчина, - Оголосила, що участі у голосуванні не буде брати у
депутат міської зв’язку із конфліктом інтересів;
ради
- Зазначила, що представлений проєкт забудови є
попереднім та не остаточним
Ігор
Щодо проведення громадських слухань відповідно до
Карвацький,
пропозиції постійної комісії з питань комунальної
депутат міської власності, житлово – комунального господарства,
ради
енергозбереження та транспорту
Василь
Андрієшин,
міський голова
Андрій Савчак,
депутат міської
ради
Взяли участь у обговоренні даного проєкту рішення,
Ростислав
зокрема в частині проведення громадських слухань (на
Стасько,
етапі надання дозволу проєкту містобудівної
перший
документації)
заступник
міського голови
Петро
Ковальчук,
депутат міської
ради
Про прийняття проєкту рішення № 2112 за основу:
«за» - 18
«проти» - 1
«утрим.» - 2
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2112 за основу
Ігор
Карвацький,
депутат міської
ради
Ростислав
Стасько,
перший
заступник
міського голови

Продовжили обговорення даного проєкту рішення, в
результаті чого голова постійної комісії Андрій Савчак,
депутат міської ради зняв пропозицію комісії щодо
проведення громадських слухань (на етапі надання
дозволу проєкту містобудівної документації)
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Андрій Савчак,
депутат міської
ради
Про прийняття проєкту рішення № 2112 (Рішення № 20/3-20) в цілому:
«за» - 15
«проти» - 1
«утрим.» - 4
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 20/3-20 в цілому (рішення додається)

СЛУХАЛИ:

21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства з
передачею у приватну власність (громадяни Федорів Г.С., Драгун Р.С.,Баран
Л.І.) (Проєкт № 2279)

ДОПОВІВ:

Володимир
Копаниця –
начальник
земельноекологічного
відділу

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Ознайомив з проєктом рішення
запропонував його підтримати

№

2279

та

Про прийняття проєкту рішення № 2279 (Рішення № 21/3-20) в
цілому:
«за» - 18
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 21/3-20 в цілому (рішення додається)

СЛУХАЛИ:

22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у
приватну власність (громадяни Саранчук В.Я., Гаврилюк І.О., Беленчук
М.М.) (Проєкт № 2280)

ДОПОВІВ:

Володимир
Копаниця –
начальник
земельноекологічного
відділу

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Ознайомив з проєктом рішення
запропонував його підтримати

№

2280

та

Про прийняття проєкту рішення № 2280 (Рішення № 22/3-20) в
цілому:
«за» - 19
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 22/3-20 в цілому (рішення додається)

СЛУХАЛИ:

23. Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та
споруд (присадибна ділянка) (громадяни Ковальчук Д.О., Бітківська Н.О.)
(Проєкт № 2281)

ДОПОВІВ:

Володимир
Копаниця –
начальник
земельноекологічного
відділу

Ознайомив з проєктом рішення
запропонував його підтримати

№

2281

та

27

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Про прийняття проєкту рішення № 2281 (Рішення № 23/3-20) в
цілому:
«за» - 21
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 23/3-20 в цілому (рішення додається)

СЛУХАЛИ:

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність
(громадянка Жовнірега Л.С.) (Проєкт № 2282)

ДОПОВІВ:

Володимир
Копаниця –
начальник
земельноекологічного
відділу

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Ознайомив з проєктом рішення
запропонував його підтримати

№

2282

та

Про прийняття проєкту рішення № 2282 (Рішення № 24/3-20) в
цілому:
«за» - 20
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 24/3-20 в цілому (рішення додається)

СЛУХАЛИ:

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну
власність (громадянка Шпакович Л.С.) (Проєкт № 2283)

ДОПОВІВ:

Володимир
Копаниця –
начальник
земельноекологічного
відділу

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Ознайомив з проєктом рішення
запропонував його підтримати

№

2283

та

Про прийняття проєкту рішення № 2283 (Рішення № 25/3-20) в
цілому:
«за» - 22
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 25/3-20 в цілому (рішення додається)

СЛУХАЛИ:

26. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з
передачею у приватну власність (громадяни Луцишин Г.І., Коваль Г.Р.),
(Проєкт № 2284)

ДОПОВІВ:

Володимир
Копаниця –
начальник
земельноекологічного
відділу

Ознайомив з проєктом рішення
запропонував його підтримати

№

2284

та

28

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Про прийняття проєкту рішення № 2284 (Рішення № 26/3-20) в
цілому:
«за» - 23
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 26/3-20 в цілому (рішення додається)

СЛУХАЛИ:

27. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну
власність (громадянка Луцишин Г.І.) (Проєкт № 2285)

ДОПОВІВ:

Володимир
Копаниця –
начальник
земельноекологічного
відділу

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:

Ознайомив з проєктом рішення
запропонував його підтримати

2285

та

Про прийняття проєкту рішення № 2285 (Рішення № 27/3-20) в
цілому:
«за» - 23
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 27/3-20 в цілому (рішення додається)
28. Депутатські запити - відсутні
29. Різне
Тетяна
Сенчина,
депутат міської
ради
Василь
Бублінський,
депутат міської
ради
Наталія
Василащук,
депутат міської
ради

ВИСТУПИВ:

№

Василь
Андрієшин,
міський голова

Із депутатським зверненням - щодо доручення
відповідним виконавчим органам ради, підготовити на
розгляд наступної Сесії питання «Про стан екологічної
ситуації на території Бурштинської територіальної
громади» (звернення додається)
Про ремонт та роботу ліфтів на вул.В.Стефаника в місті
Бурштині
Щодо необхідності створення у територіальній громаді
ДЮСШ (або, потребує вивчення питання – як
комунальне підприємство…)

Оголосив третю Сесію міської ради восьмого
скликання закритою.

Примітка: відеотрансляцію третьої Сесії міської ради восьмого скликання розміщено
на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні документи».

Міський голова

Василь Андрієшин

