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  Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

п’ятої позачергової Сесії міської ради восьмого скликання сесії 

 

від 30 грудня 2020 року                                                                                      м. Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 10:50 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 22 депутати міської ради (список додається) 

Відсутні на сесії: - 4 (чотири) депутати, а саме: 

-  Володимир Мацьків, Дмитро Симак, Мар’яна Федів, Ігор Харів 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив п’яту позачергову Сесію міської ради 

восьмого скликання відкритою 

Запросив колектив Будинку культури 

ім.Т.Шевченка для привітання присутніх із 

Колядою з прийдешніми Новорічними та 

Різдв’яними святами 

Наголосив, що відсутній повний склад лічильної 

комісії та запропонував включити у лічильну 

комісію депутата міської ради Олега Кобеля 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про включення у лічильну комісію депутата міської ради Олега 

Кобеля: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Включити у лічильну комісію (доформувати склад лічильної комісії) 

депутата міської ради - Олега Кобеля 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь 

Андрієшин - 
міський голова 

Запропонував розпочати роботу та затвердити 

проєкт Порядку денного п’ятої позачергової Сесії 

міської ради восьмого скликання: 

1. Про затвердження передавальних актів щодо передачі 

майна Дем′янівської, Бовшівської, Задністрянської, 

Старомартинівської, Тенетниківської, Коростовичівської, 

Озерянської, Сарниківської, Юнашківської, Насташинської 

сільських рад які припиняються шляхом приєднання до 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

(Проєкт 2341); 

2. Про внесення змін (технічна правка) до рішення міської 

ради від 23.12.2020      № 01/4-20 «Про безоплатне прийняття 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, міста 

Галицького району у комунальну власність Бурштинської 

територіальної громади» (Проєкт 2343); 

3. Про безоплатне прийняття майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, міста Рогатинського району у 

комунальну власність Бурштинської територіальної  громади 

(Проєкт 2344) 

Доповідач: Ростислав Стасько – перший заступник міського 

голови. 
 

4. Про затвердження опису гербових додаткових печаток, 

штампів, виготовлення гербових печаток, штампів старостам 

Бурштинської міської ради  та штампів для загального відділу 
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(діловодів) виконавчого комітету міської ради (Проєкт 2345) 

Доповідач: Марія Михайлишин – начальник юридичного 

відділу. 
 

5. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» на списання та утилізацію основних засобів 

(Проєкт 2342) 

Доповідач: Ірина Бандура - завідувач сектору житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна. 
 

6. Депутатські запити. 

7. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного п’ятої позачергової Сесії 

міської ради восьмого скликання в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний п’ятої позачергової Сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь 

Андрієшин - 
міський голова 

Запропонував депутату Івано-Франківської районної 

ради Андрію Козаку зайняти місце в президії 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна 

Дем′янівської, Бовшівської, Задністрянської, Старомартинівської, 

Тенетниківської, Коростовичівської, Озерянської, Сарниківської, 

Юнашківської, Насташинської сільських рад які припиняються 

шляхом приєднання до Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області (Проєкт № 2341) 

ДОПОВІВ: 

Ростислав 

Стасько – 

перший 

заступник 

міського голови 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та зазначив 

про доцільність внесення змін до проєкту рішення – 

додавши пункт про доручення міському голові 

створити комісію для знищення печаток і штампів 

сільських рад, які припиняються 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2341 за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2341 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Р.Стаська:  додавши новий пункт 3 проєкту рішення - про 

доручення міському голові створити комісію для знищення печаток і 

штампів сільських рад які припиняються, (та відповідно п.3 вважати п.4), 

Проєкт № 2341: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозицію - додати новий пункт 3 проєкту рішення - про 

доручення міському голові створити комісію для знищення печаток і 

штампів сільських рад які припиняються, (та відповідно п.3 вважати п.4), 

Проєкт № 2341 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2341 (Рішення № 01/5-20) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/5-20 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін (технічна правка) до рішення міської ради від 

23.12.2020 № 01/4-20 «Про безоплатне прийняття майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, міста Галицького району у 

комунальну власність Бурштинської територіальної громади» 

(Проєкт № 2343) 

ДОПОВІВ: 

Ростислав 

Стасько – 

перший 

заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та зазначив на 

необхідності технічним виправленням назв дошкільних 

закладів, а саме - замінити слова: «дошкільного 

навчального закладу ясла-садка» на «закладу 

дошкільної освіти (ясел-садка) Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2343 (Рішення № 02/5-20) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/5-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про безоплатне прийняття майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, міста Рогатинського району у комунальну 

власність Бурштинської територіальної  громади (Проєкт № 2344) 

ДОПОВІВ: 

Ростислав 

Стасько – 

перший 

заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонував його 

підтримати 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2344 (Рішення № 03/5-20) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/5-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження опису гербових додаткових печаток, штампів, 

виготовлення гербових печаток, штампів старостам Бурштинської 

міської ради  та штампів для загального відділу (діловодів) 

виконавчого комітету міської ради (Проєкт № 2345) 

ДОПОВІЛА: 

Марія 

Михайлишин – 

начальник 

юридичного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонувала його 

підтримати 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2345 (Рішення № 04/5-20) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/5-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
5. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» на списання та утилізацію основних засобів (Проєкт № 2342) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура 

- завідувач 

сектору 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

запропонованими пропозиціями (висновками) 

постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово – комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту, а саме:  
Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд  сесії 

Бурштинської міської територіальної громади з доповненнями:  
- директору КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Володимиру 
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комунального 

майна 

Василику після здійснення утилізації обладнання, вказаного в п.1 цього 

рішення, надати звіт про списання об’єктів комунальної власності постійній 

комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, енергозбереження та транспорту. 

Протокол № 3 від 29.12.2020 р. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2342 за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2342 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновок) комісії з з питань комунальної власності, 

житлово – комунального господарства, енергозбереження та транспорту, а 

саме - додати новий пункт 2 проєкту рішення: «директору КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Володимиру Василику після 

здійснення утилізації обладнання, вказаного в п.1 цього рішення, надати 

звіт про списання об’єктів комунальної власності постійній комісії з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту», Проєкт № 2342: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозицію - додати новий пункт 2 проєкту рішення: 

«директору КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Володимиру 

Василику після здійснення утилізації обладнання, вказаного в п.1 цього 

рішення, надати звіт про списання об’єктів комунальної власності 

постійній комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту», Проєкт № 2342 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2342 (Рішення № 05/5-20) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/5-20 в цілому (рішення додається) 

 

 6. Депутатські запити - відсутні 

СЛУХАЛИ: 7. Різне 

ВИСТУПИЛИ: 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради (депутати: Рик, 

Василащук, Дулик, 

Пізь, Рибчук, 

Карвацький, Савчак, 

Тріщук, Сенчина, 

Федорняк) 

Із депутатським зверненням – в зв’язку із значним 

погіршення стану доріг, особливо вулиці Сонячна, 

Волі та інші вулиці у місті Бурштині – необхідність 

прогортання Грейдером та підсипки доріг щебенем 

(звернення додається) 

 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

Прохання до попередньо наданого депутатського 

звернення додати приватний сектор – урочище 

«Глинище» 

 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

- щодо розроблення проєкту рішення про розподіл та 

закріплення за депутатами округів; 

- щодо питання повідомлення осіб, які здійснюють 

торгівлю не у встановлених місцях, наведення 

порядку із стихійною торгівлею; 

- щодо роботи у святкові дні КП «Житловик» 

доручення відповідним виконавчим органам ради, 

підготовити на розгляд наступної Сесії питання «Про 

стан екологічної ситуації на території Бурштинської 

територіальної громади» 

 

Василь 

Андрієшин - 

міський голова 

Надав інформацію: 

- щодо роботи комун. підприємства та вивозу сміття - 

КП «Житловик» у святкові дні буде працювати; 
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- щодо стихійної торгівлі - є домовленість із особами, 

які здійснюють торгівлю не у встановлених місцях, 

про наведення порядку із стихійною торгівлею, та з 

Нового року дане питання буде вирішене 

 

Роман Іванюк - 

секретар ради 

Надав інформацію про розроблення проєкту рішення 

відносно розподілу за депутатами округів та розгляд 

варіантів на кожній депутатській комісії 

 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради 

Про ремонт дороги – вулиці О.Басараб в місті 

Бурштині (спільно із участю депутата районної ради 

А.Козака) 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив п’яту позачергову Сесію міської ради 

восьмого скликання закритою 

 

 

Примітка: відеотрансляцію п’ятої позачергової Сесії міської ради восьмого скликання 

розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні 

документи». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Василь Андрієшин 


