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  Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

другої позачергової сесії міської ради восьмого скликання 

 

від 11 грудня 2020 року                                                                                      м. Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 16:50 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 23 депутати міської ради (список додається); 

- запрошені (список додається); 

Відсутні на сесії: - Петро Ковальчук; Андрій Савчак; Дмитро Симак 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Василь Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив другу позачергову сесію восьмого 

скликання відкритим 

Привітав депутата міської ради Івана Драгуна 

та депутата Івано-Франківської обласної ради 

Андрія Іваськіва з Днем народження 

Запропонував розпочати роботу засідання сесії 

та затвердити проєкт Порядку денного Сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного другої позачергової сесії 

восьмого скликання в цілому: 

 «за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти проєкт Порядку денного другої позачергової сесії восьмого 

скликання в цілому, а саме: 
1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік (Проєкт №2274)    

2. Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2020 року (Проєкт №2272)    

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с. Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 27.11.2019 №18/84-19(Проєкт №2299) 

4. Про втрату чинності рішення Бурштинської міської ради від 29 листопада 

2016 року № 04/20-16 «Про здійснення допорогових закупівель товарів, 

робіт і послуг за кошти місцевого бюджету» (Проєкт №2298) 

5. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік (Проєкт 

№2296) 

6. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (Проєкт 

№2297) 

Доповідач: Марія Назар – начальник відділу економіки та промисловості  
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7. Звіт про виконання фінансового плану за 11-111 квартал 2020року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проєкт №2254) 

8. Про комплексну Програму «Здоров’я населення Бурштинської  міської 

територіальної громади на 2021-2025роки» (Проєкт №2261) 

Доповідач: Володимир Василик - директор КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

9. Про міську цільову  програму розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки (Проєкт 

№2235) 

Доповідач: Оксана Савчин - головний лікар  КНП « Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги»              

10. Про затвердження Програми розвитку освіти Бурштинської  

територіальної громади на      2021- 2025 роки (Проєкт №2264) 

Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти 

11. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді  на 2020 рік» (Проєкт №2247) 

12. Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (Проєкт 

№2273) 

13. Про Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього 

природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки (Проєкт №2286); 

14. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 04.09.2020 

№08/102-20 «Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (овочева база) по вул. 

А.Міцкевича,51А-Л. (Проєкт №2287) 

15. Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі по вул. А.Міцкевича,51К, 51Л (Проєкт 

№2278) 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного 

відділу 

16. Про затвердження Програми «Відкрите місто - влада для людей» на 2021 

рік (Проєкт №2233) 

Доповідач: Олена Кравчишин – начальник організаційного відділу 

17. Про Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на  2021-2023 р. (Проєкт №2260) 

Доповідач: Тетяна Зорій- начальник відділу культури туризму і 

зовнішніх зв’язків       

18. Про затвердження Програми розвитку архівної справи Бурштинської  

територіальної громади на 2021-2025 роки (Проєкт №2255) 

Доповідач : Любов Янків -  начальник архівного відділу                                   

19. Про затвердження Програми  фінансового забезпечення  нагородження 

відзнаками та грошовими винагородами  Бурштинської міської ради на 

2021-2025 роки (Проєкт №2256) 

20. Про присвоєння  рангу посадової особи місцевого самоврядування 
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старостам Бурштинської територіальної громади (Проєкт №2301) 

Доповідач: Ірина Фітак – завідувач сектору кадрової роботи     

21. Програма соціального  захисту населення на 2021-2025 роки Бурштинської  

міської територіальної громади. (Проєкт №2257) 

22. Програма 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 2021-2025 роки Бурштинської  міської територіальної 

громади (Проєкт №2258) 

Доповідач: Світлана Коцур – начальник відділусоціального захисту 

населення                          

23. Про затвердження цільової Програми соціального захисту і підтримки 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,захисту їх 

житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності 

на 2021-2025 роки Бурштинської міської територіальної громади (Проєкт 

№2263) 

Доповідач: Світлана Козар – начальник служби у справах дітей 

24. 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) 

25. Про затвердження програми "Розвитку та підтримки молодіжної політики і  

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 років"(Проєкт №2267) 

26. Про затвердження програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та 

учнівської молоді Бурштинської міської територіальної громади на 2021-

2025 роки» (Проєкт №2268) 

27. Про затвердження програми «Розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (Проєкт 

№2269) 

Доповідач: Марія Козар - начальник відділу сім’ї, гендерної політики, 

молоді та спорту        

28. Про затвердження Програми забезпечення діяльності Центру надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради на 2021-2022 роки 

(Проєкт №2270)    

Доповідач: Світлана Видай -  начальник відділу «ЦНАП» 

29. Про затвердження  Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 

рр. (Проєкт №2271)    

Доповідач: Тетяна Білоока - завідувач сектору містобудування та  

архітектури                                                                      

30. Про затвердження Програми залучення інвестицій в економіку  

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (Проєкт 

№2275)    

31. Про затвердження  «Програми Громадський бюджет (бюджет участі) 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (Проєкт 

№2276)    

Доповідач: Яна Штогрин - головний спеціаліст з міжнародної співпраці 
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та інвестиційної  діяльності 

32. Про затвердження «Програми фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2021-

2025 рр. (Проєкт №2277)  

Доповідач: Ірина Рибчук - головний спеціаліст відділу економіки і 

промисловості  

33. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та 

дверей у багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік(Проєкт №2288)  

34. Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік(Проєкт №2289) 

35. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства «Житловик» на 2021 рік (Проєкт №2290) 

Доповідач: Ірина Бандура -  завідувач сектору ЖКГ і обліку 

комунального майна 

36. Про затвердження Програми «Безпечне місто 2021 - 2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади» (Проєкт №2291) 

37. Про затвердження Програми фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 2021-2023 роки (Проєкт 

№2292) 

38. Про Програму про надання шефської допомоги Галицькому РВК на 2021-

2025 роки (Проєкт №2293) 

Доповідач: Роман Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних    органів оборонної та мобілізаційної роботи       

39. Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки(Проєкт 

№2300) 

Доповідач: Олександр Іваськевич -  головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради                                        

40. Про затвердження Положення про Погоджувальну раду Бурштинської  

міської ради (Проєкт №2302) 

Доповідач: Роман Іванюк – секретар ради 

41. Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи 

Бурштинської міської ради Івано-Франківського району Івано – 

Франківської області на 2021 рік в особі юридичного відділу (Проєкт 

№2262) 

42. Про затвердження Положення про постійні комісії Бурштинської міської 

ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області(Проєкт 

№2294) 

43. Про затвердження  Регламенту Бурштинської міської ради (Проєкт №2295) 

Доповідач: Іван Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

44. Відповіді на депутатські запити. 

45. Депутатські запити. 

46. Різне. 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік (Проєкт № 2274) 
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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 

саме: 
 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників 

коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний  

фонд 

сума,грн. 

 

 

Міська рада 

 

 

 

0116030 

«Організація 

благоустрою 

населених 
пунктів»(придбання 

глибинного насосу) -39100,00 

 

 

 

 

+39100,00 

 

0113242 

«Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 
соціального 

забезпечення »(Міська 

цільова програма 
соціального захисту і 

підтримки дітей сиріт 

та дітей позбавлених 
батьківського 

піклування, захисту їх 

житлових прав, 
попередження дтячої 

бездоглядності та 

безпритульності на 
2016-2020 роки) -8200,00 

 

 

0113140 

«Оздоровлення та 

відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення 

дітей, що 

здійснюються за 
рахунок коштів на 

оздоровлення 

громадян, які 
постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катасрофи)»(Міська 
цільова соціальна 

програма 

"Оздоровлення і 
відпочинок дітей та 

учнівської молоді 

м.Бурштин та с.Вигівка 
на 2018-2021 рр.) +8200,00 

 

 

0117461 

«Утримання та 

розвиток 
автомобільних доріг та 

дорожньої 

інфраструктури за 
рахунок коштів 

місцевого 

бюджету»(розробка 
робочих 

проектів,експертиза)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4572,00 

 

0116030 

Організація 
благоустрою 

населених пунктів 

(придбання глибинного 
насоса-7900,00грн.  

Влаштування 

новорічних 
ялинок+12472,00грн.) +4572,00 

 

 

0116030 

Організація 

благоустрою 

населених 

пунктів(придбання 

світлодіодних ламп та 

освітлювальних 
приладів) -32500,00 

 



6 
 

 

0116015 

Забезпечення надійної 

та безперебійної 

експлуатації 
ліфтів(поточний 

ремонт ліфта 

Стефаника,17- 
30000,00грн., повний 

технічний 

огляд,експертне 
обстеження ліфта 

Стефаника 17) +3500,00 

 

 

 

Міська рада (КНП 

«Бурштинський 

ЦПМСД»)  

 

 

 

0112111 

Первинна медична 

допомога населенню, 
що надається центрами 

первинної медичної 

(медико-санітарної) 
допомоги -12000,00 

 

 

0112112 

Первинна медична 

допомога населенню, 
що надається 

фельдшерськими, 

фельдшерсько-
акушерськими 

пунктами -2000,00 

 

 

0112142 

Програми і 

централізовані заходи 
боротьби з 

туберкульозом -602,18 

 

 

0112143 

Програми і 
централізовані заходи 

профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу -113,20 

 

 

0112152 

Інші програми та 
заходи у сфері 

охорониздоров`я +14735,38 

 

 

 

Відділ соціального 

захисту населення  

 

 

0810160 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 
містах (місті Києві), 

селищах, селах, 

об`єднаних 
територіальних 

громадах +113096,49 

 

 

0813032 

Надання пільг окремим 
категоріям громадянз 

оплати послуг зв`язку -12813,23 

 

 

0813090 

Видатки на поховання 
учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни -12691,00 

 

 

0813160 

Надання соціальних 
гарантій фізичним 

особам, які надають 

соціальні послуги 
громадянам похилого 

віку, особамз 

інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, 

які не здатні до 

самообслуговування і 
потребують сторонньої 

допомоги -3951,01 

 

 

0813180 

Надання пільг 
населенню (крім 

ветеранів війни і праці, 

військової служби, 
органів внутрішніх 

справ та громадян, які 

постаждали 
внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи) на оплату 
житлово-комунальних 

послуг -43054,00 
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0813242 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального 
забезпечення -40587,25 

 

 
 Відділ освіти та науки  

 

 

0610160 

Керівництво і 
управління у 

відповідні сфері у 

містах (місті Києві), 
селищах, селах, 

об`єднаних 

територіальних 
громадах +62437,16 

 

 

0611150 

Методичне 

забезпечення 
діяльності закладів 

освіти -8295,63 

 

 

0611010 

Надання дошкільної 

освіти -54141,53 

 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в 

сумі 34528,00грн. 

П.3.«Частину залишку коштів загального фонду  в сумі 1249469,80 грн.  
спрямувати міській раді: 

3.1.На фінансування «Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства «Житловик» на 2018 – 2020 роки» за КПКВКМБ 0116020 
«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» в 

сумі 992667,00грн.(в тому числі  оплата за спожиту електроенергію для ТОВ 
«Прикарпатенерготрейд»-600000,00грн., оплата праці -392667,00грн.). 

3.2. На фінансування програми  благоустрою та розвитку комунального 

господарства міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки за КПКВКМБ 
0116030 “ «Організація благоустрою населених пунктів»» в сумі 200000,0 

грн. 

3.3. Придбання та монтаж святкової ілюмінації для міста Бурштин до 
святкування новорічних та різдв'яних свят по алеї Андрея Шептицького за 

КПКВКМБ0116030 “ «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 

49990,00грн. 
3.4.на підготовку міста до святкових заходів в частині підрядних робіт по 

благоустрою (влаштування новорічних ялинок (2 штуки) в м. Бурштин) за 

КПКВКМБ 0116030 “ «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 
6812,80грн. і рекомендує прийняти його на позачерговій сесії.  

Протокол №1 від  30.11.2020р., №2 від 07.12.2020 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2274 (№ 01/2-20) за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2274 (№ 01/2-20) за основу 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради; 
 

Марія Назар, 

начальник відділу 

економіки та 

промисловості; 
 

Василь Андрієшин,  

міський голова; 
 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради; 
 

Наталія Василащук, 

депутат міської 

ради; 
 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

Про запропоновані пропозиції (висновки) 

постійної комісії, а саме:  

- щодо закупівлі ялинок, які мають 

розташовуватись у місті, закупівлі ілюмінації, 

іграшок для прикрашування центральних 

частин міста; 

- щодо оголошення закупівлі вищезазначеного, 

законності оголошення закупівлі і т.ін.; 

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань фінансів, 
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бюджету, планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2274: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2274 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2274 (Рішення № 01/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
2. Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2020 року (Проєкт № 

2272) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга 

Петровська – 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення № 2272 та 

запропонувала його підтримати 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Василь 

Андрієшин,  

міський 

голова; 

Щодо невиконання бюджету за 9 місяців 2020 року; 

Ігор 

Карвацький, 

депутат 

міської ради 

Щодо недоотримання ПДФО до бюджету за 9 

місяців 2020; 

Роман Іванюк, 

секретар ради 

Запропонував депутатам погодити, як технічні 

поправки – відсутність чи некоректність у 

проєктах рішень назв постійних комісій, посад та 

прізвищ осіб у тексті проектів рішень (зокрема в 

частині покладення контролю) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2272 (Рішення № 02/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с. Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 27.11.2019 № 18/84-19  (Проєкт № 2299) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар – 

начальник 

відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення № 2299 та 

запропонувала його підтримати 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

Ігор Дулик, 

депутат 

міської ради 

 

 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення Тетяна 

Сенчина, 

депутат 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2299 (Рішення № 03/2-20) в 

цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про втрату чинності рішення Бурштинської міської ради від 29 

листопада 2016 року № 04/20-16 «Про здійснення допорогових 

закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевого бюджету»  

(Проєкт № 2298) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар – 

начальник 

відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення № 2298 та 

запропонувала його підтримати 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Ігор Карвацький, 

депутат міської 

ради; 
 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради; 
 

Василь 

Андрієшин,  

міський голова; 
 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради; 
 

Ігор Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення – щодо доцільності чи недоцільності 

втрати чинності рішення Бурштинської міської 

ради від 29 листопада 2016 року № 04/20-16 

«Про здійснення допорогових закупівель 

товарів, робіт і послуг за кошти місцевого 

бюджету» та зазначили, що у процедурі 

закупівель є плюси і мінуси 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2298 (Рішення № 04/2-20) в 

цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 1 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік            

(Проєкт № 2296) 

ДОПОВІЛА: 
Марія Назар – 

начальник 

Ознайомила з проєктом рішення № 2296 
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відділу 

економіки та 

промисловості 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Ігор Дулик, 

депутат 

міської ради 

Висловив побажання щодо інтенсивності роботи 

відділів міської ради щоби не допускати 

пропущення строків подання та реєстрації 

проектів регуляторних актів 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2296 (Рішення № 05/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
6. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки  

(Проєкт № 2297) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар – 

начальник 

відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення № 2297 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2297 (Рішення № 06/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Звіт про виконання фінансового плану за ІІ-ІІІ квартал 2020року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. (Проєкт № 2254) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Василик - директор 

КНП «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня» 

Ознайомив з проєктом рішення № 2254 

ВИСТУПИЛИ: 

Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської ради; 
 

Василь Андрієшин,  

міський голова; 
 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради; 
 

Ігор Харів, депутат 

міської ради; 
 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради; 
 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2254 (Рішення № 07/2-20) в 

цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 
8. Про комплексну Програму «Здоров’я населення Бурштинської  

міської територіальної громади на 2021-2025роки» (Проєкт № 2261) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Василик - 

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

Ознайомив з проєктом рішення № 2261 та 

пропозиціями (висновками) постійних комісій: 

- з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій 

та міжнародного співробітництва, а саме: 
Комісія погоджує проєкт з наступними доповненнями: 

-Забезпечення лікування пільгових категорій населення згідно постанови 

КМУ від 17.09.1998 р. № 1303 « Про впорядкування безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань»; 
-Обов'язкове страхування медичних працівників та інших осіб на 

випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання 

ними професійних обов’язків. 
-послуги з безкоштовного зубопротезування громадян пільгових 

категорій. 

-пільгові пенсії медичним працівникам  
  і рекомендує прийняти його на позачерговій сесії.  

Протокол №1 від  30.11.2020р. 
 

- з питань гуманітарної сфери, а саме: 
Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозиціями:  

- Забезпечення лікування пільгових категорій населення згідно 
постановки КМУ від 17.09.1998 р. № 1303 « Про впорядкування 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобіа за рецептами 

лікарів у розмірі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань»; 

- Обов’язкове страхування медичних працівникіав та інших осіб на 

випадок інфікування вірусом імунодифіциту людини під час виконання 
ними професійних обов’язків. 

-послуг з безкоштовного зубопротезування громадянам пільгових 

категорій. 
- пільгові пенсії медичним працівникам. Протокол №1 від 03.12.2020р 

ВИСТУПИВ: 

Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Запропонував коротко доповісти про положення 

та мету Програми, в порядку обговорення 

даного проєкту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2261 (№ 08/2-20) за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2261 (№ 08/2-20) за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновки) постійних комісій: з питань гуманітарної 

сфери та з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, Проєкт № 2261: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції (висновки) постійних комісій: з питань 

гуманітарної сфери та з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, Проєкт № 2261 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2261 (Рішення № 08/2-20) в 

цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про міську цільову  програму розвитку первинної медико-

санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки 

(Проєкт № 2235) 

ДОПОВІЛА: 

Оксана Савчин - 
головний лікар  КНП 

«Бурштинський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

Ознайомила з проєктом рішення № 2235 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської ради; 
 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради; 
 

Володимир Рик, 

депутат міської ради; 
 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради; 
 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення, задали питання доповідачу щодо 

діяльності та роботи міського Центру 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2235 (Рішення № 09/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
10. Про затвердження Програми розвитку освіти Бурштинської  

територіальної громади на 2021- 2025 роки (Проєкт № 2264) 

ДОПОВІЛА: 
Іванна Томин - 
начальник відділу 

освіти 

Ознайомила з проєктом рішення № 2264 

ВИСТУПИЛИ: 

Мар’яна Федів, 

депутат міської ради;  
 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради; 
 

Олег Кобель, депутат 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення, задали питання доповідачу щодо 

діяльності та організації роботи освітнього 

процесу, наповнюваність шкіл за 

формульним розрахунком, довезення дітей до 
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міської ради; 
 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради; 
 

Іван Пізь, депутат 

міської ради; 
 

Володимир Рик, 

депутат міської ради; 
 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

шкіл, можливості припинення (закриття) 

шкіл в територіальній громаді, харчування у 

школах, програми розвитку, потреби 

навчальних закладів і інше 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2264 (Рішення № 10/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/2-20 в цілому (рішення додається) 

Оголошено перерву на 15 хвилин 

СЛУХАЛИ: 

11. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді  на 2020 рік» (Проєкт № 2247) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення № 2247 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2247 (Рішення № 11/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

(Проєкт № 2273) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця -
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення № 2273 та 

пропозиціями (висновками) постійних 

комісій 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Задав запитання – чи передбачені кошти на 

інвентаризацію земель населених пунктів 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця -
начальник земельно-

екологічного відділу 

Передбачені спецкошти, а також інвентаризацію 

земель населених пунктів визначення меж 

населених пунктів, проведення нормативно-

грошової оцінки земель територіальної громади 

Зазначив, що в порядку технічної неточності 

необхідно замінити по тексту проєкту рішення 

слово «Об’єднаної територіальної громади», 

забравши «об’єднаної». 

Разом з тим, зауважив, що у тексті проєкту 

відсутні дані із земельного фонду (розміри, 

цифри), тому запропонував внести поправки у 

проєкт рішення 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2273 (№ 12/2-20) за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2273 (№ 12/2-20) за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції доповідача – внести у проєкт рішення дані із 

земельного фонду  (розміри, цифри), Проєкт № 2273: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції доповідача - внести у проєкт рішення дані із 

земельного фонду  (розміри, цифри), Проєкт № 2273 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2273 (Рішення № 12/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/2-20 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

13. Про Програму природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки (Проєкт № 2286) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця -
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення № 2286 та 

пропозиціями (висновками) постійних 

комісій 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Володимир Мацьків, 

депутат міської ради;  
 

Володимир Рик, 

депутат міської ради; 
 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради; 
 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення, задали питання доповідачу щодо 

передбачення планів природоохоронних 

заходів з охорони навколишнього природного 

середовища, в т.ч.: - питання очисних споруд 

в с.Задністрянське, питання каналізування 

території нового масиву (нижче 

«Чагрівської» дороги, - питання «питної 

води» і інше 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2286 (Рішення № 13/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 

04.09.2020 №08/102-20 «Про надання дозволу АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (овочева база) по вул. А.Міцкевича,51А-Л. (Проєкт 

№ 2287) 

ДОПОВІВ: 
Володимир 

Копаниця -

Ознайомив з проєктом рішення № 2287 та 

запропонував внести зміни в частині визначення 
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начальник земельно-

екологічного відділу 
зазначених адресних частин - нумерацій об’єктів 

із зазначеннями літер до кожного об’єкту по 

вулиці Міцкевича, 51 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2287 (№ 14/2-20) за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2287 (№ 14/2-20) за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції доповідача – внести зміни в частині визначення зазначених 

адресних частин - нумерацій об’єктів із зазначеннями літер до кожного 

об’єкту по вулиці Міцкевича, 51, Проєкт № 2287: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції доповідача - внести зміни в частині визначення 

зазначених адресних частин - нумерацій об’єктів із зазначеннями літер до 

кожного об’єкту по вулиці Міцкевича, 51, Проєкт № 2287 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2287 (Рішення № 14/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вул. 

А.Міцкевича,51К, 51Л  

(Проєкт № 2278) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця -
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення № 2278 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2278 (Рішення № 15/2-20) в 

цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
16. Про затвердження Програми «Відкрите місто - влада для людей» 

на 2021 рік (Проєкт № 2233) 

ДОПОВІЛА: 
Олена Кравчишин - 
начальник 

організаційного відділу 

Ознайомила з проєктом рішення № 2233 

ВИСТУПИЛИ: 
Ігор Карвацький, 

депутат міської ради 
Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2233 (Рішення № 16/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
17. Про Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на  2021-2023 (Проєкт № 2260) 

ДОПОВІЛА: 

Тетяна Зорій - 
начальник відділу 

культури туризму і 

зовнішніх зв’язків 

Ознайомила з проєктом рішення № 2260 

ВИСТУПИЛИ: 

Іван Драгун, депутат 

міської ради;  
 

Володимир Мацьків 

депутат міської ради; 
 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення, задали питання доповідачу:  

- щодо припинення діяльності бібліотек 

(бібліотечного фонду) та клубів, будинків 

культури,  

- щодо залишення працівників (директорів та 

худ. керівників) будинків культури на роботі 

і інше 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2260 (Рішення № 17/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

18. Про затвердження Програми розвитку архівної справи 

Бурштинської  територіальної громади на 2021-2025 роки (Проєкт № 

2255) 

ДОПОВІЛА: 
Любов Янків - 
начальник архівного 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення № 2255 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин,  

міський голова; 
 

Роман Іванюк, 

секретар ради; 
 

Наталія Василащук, 

депутат міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення:  

- щодо діяльності та організації роботи 

архівного відділу, переліку платних послуг і 

виготовлення печаток, штампів для 

здійснення належного засвідчення 

документів; 

- щодо розміщення (приміщення) для 

зберігання документів архівного фонду 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2255 (Рішення № 18/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

19. Про затвердження Програми  фінансового забезпечення  

нагородження відзнаками та грошовими винагородами Бурштинської 

міської ради на 2021-2025 роки (Проєкт № 2256) 
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ДОПОВІЛА: 

Ірина Фітак – 

завідувач сектору 

кадрової роботи 

Ознайомила з проєктом рішення № 2256 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2256 (Рішення № 19/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
20. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

старостам Бурштинської територіальної громади (Проєкт № 2301) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Фітак – 

завідувач сектору 

кадрової роботи 

Ознайомила з проєктом рішення № 2301 

 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради; 

Запропонувала внести зміни та присвоїти 

Старостам не найнижчий 13 ранг, а 12 ранг 

посадової особи органу місцевого 

самоврядування 

Марія Михайлишин, 

начальник 

юридичного відділу 

Надала роз’яснення із даного питання 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Зазначила, що необхідно призначати 

найнижчий 12 ранг посадової особи 

Ростислав Стасько, 

перший заступник 

міського голови 

Наголосив, що є Методичні рекомендації, 

в яких зазначено, що присвоюється, як 

правило найнижчий ранг посадової особи 

при прийнятті на роботу, тобто Рада може 

присвоїти інший – вищий ранг в межах 

відповідної категорії посад 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2301 (№ 20/2-20) за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2301 (№ 20/2-20) за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Тетяни Сенчини - присвоїти Старостам, у кого 

найнижчий 13 ранг посадової особи ОМС, - 12 ранг посадової 

особи органу місцевого самоврядування в межах 6 категорії посад, 

Проєкт № 2301: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозицію Тетяни Сенчини - присвоїти Старостам, у 

кого найнижчий 13 ранг посадової особи ОМС, - 12 ранг посадової 

особи органу місцевого самоврядування в межах 6 категорії посад, 

Проєкт № 2301 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2301 (Рішення № 20/2-20) в 

цілому: 

«за» - 20 



18 
 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
21. Програма соціального  захисту населення на 2021-2025 роки 

Бурштинської  міської територіальної громади (Проєкт № 2257) 

ДОПОВІЛА: 

Світлана 

Коцур – 

начальник 

відділусоціаль

ного захисту 

населення 

Ознайомила з проєктом рішення та 

запропонованими пропозиціями (висновками) 

постійної комісії з питань гуманітарної сфери, а 

саме: 
Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 
позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозицією: 

-Розділ І п.1 одноразова грошова допомога онкохворих громадян в 

залежності від ступеня тяжкості та тривалості захворювання – в розмірі до 
20000,00грн., 20000 - за рішенням комісії; 

-п.2 одноразова грошова допомога на лікування онкохворих дітей в розмірі 

20000,00грн. та дітей інвалідів підгрупи А в розмірі 10000,00грн. 
-п.4 виплата допомоги на поховання громадян непрацюючих громадян 

працездатного віку 7000,00 грн 

-п.5 надання допомоги на лікування та вирішення соціально побутових 
питань внутрішньо переміщеним особам, які тимчасово проживають в місті 

- до 2000,00грн; 2000,00 грн. - за рішенням комісії. Протокол №1 від 

03.12.2020. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2257 (№ 21/2-20) за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2257 (№ 21/2-20) за основу 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Тетяна сенчина, 

депутат міської ради;  
 

Володимир Рик, 

депутат міської ради; 
 

Ігор Харів, депутат 

міської ради; 
 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради; 
 

Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської ради; 
 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради 
 

Василь Андрієшин,  

міський голова; 
 

Надія Кицела, 

керуюча справами 

виконавчого комітету 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань з питань 

гуманітарної сфери, Проєкт № 2257: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 9 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань з 

питань гуманітарної сфери, Проєкт № 2257 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2257 (Рішення № 21/2-20) в 
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цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

22. Програма 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 2021-2025 роки 

Бурштинської  міської територіальної громади (Проєкт № 2258) 

ДОПОВІЛА: 

Світлана 

Коцур – 

начальник 

відділусоціаль

ного захисту 

населення 

Ознайомила з проєктом рішення № 2258 та 

запропонованими пропозиціями (висновками) 

постійної комісії з питань гуманітарної сфери, а 

саме: 
Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 
позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозицією:  

-Розділ ІІ п.1 учаснику АТО -10000,00 грн., дружині учасника АТО -7000,00 

грн, дитині учасника АТО - 5000,00грн; 
- сімям загиблих учасників АТО /ООС – 10000,00 грн до роковин трагедії 

Протокол №1 від 03.12.2020р 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2258 (№ 22/2-20) за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2258 (№ 22/2-20) за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань з питань 

гуманітарної сфери, Проєкт № 2258: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань з 

питань гуманітарної сфери, Проєкт № 2258 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2258 (Рішення № 22/2-20) в 

цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

23. Про затвердження цільової Програми соціального захисту і 

підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування,захисту їх житлових прав, попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності на 2021-2025 роки Бурштинської 

міської територіальної громади (Проєкт №2263) 

ДОПОВІЛА: 
Світлана 

Козар – 

Ознайомила з проєктом рішення № 2263 та 

запропонованими пропозиціями (висновками) 
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начальник 

служби у 

справах дітей 

постійної комісії з питань гуманітарної сфери, а 

саме: 
Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозицією:  

У зв’язку із необхідністю закупівлі паливно-мастильних матеріалів для 
проведення рейдових виїздів на території нашої ТГ, для забезпечення 

виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності, попередження 
випадків жорстокого поводження з дитиною, загрози життю та здоров'ю 

дітей, іншим негативним проявам у дитячому середовищі пропонуємо в 

пункті 6 «Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування  цільової 
програми» в графі «термін виконання» додати «закупівля паливно-

мастильних матеріалів для здійснення рейдових виїздів по території ТГ», в 

графі «всього» додати суму 20 000 грн. (двадцять тисяч гривень), забравши 
з пункту 2 - 10 000 грн (десять тисяч гривень) та з пункту 20 – 10 000 грн 

(десять тисяч гривень), не змінюючи загальну запитувану суму по програмі. 

Протокол №1 від 03.12.2020р 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2263 (№ 23/2-20) за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2263 (№ 23/2-20) за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань з питань 

гуманітарної сфери, Проєкт № 2263: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань з 

питань гуманітарної сфери, Проєкт № 2263 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2263 (Рішення № 23/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/2-20 в цілому (рішення додається) 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив обідню перерву, відповідно до 

регламенту – до 14:30 год. 

Обідня перерва 
 

СЛУХАЛИ: 

24. 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) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Козар – 
начальник відділу 

сім’ї, гендерної 

політики, молоді та 

спорту 

Ознайомила з проєктом рішення № 2266 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин, 

міський голова; 

Марія Козар – 
начальник відділу 

сім’ї, гендерної 

політики, молоді та 

спорту 

Запропонували відкласти (зняти) з розгляду 

засідання Сесії на доопрацювання проєкт 

рішення № 2266 

ГОЛОСУВАЛИ: Про відкладення (зняття) з розгляду проєкту рішення № 2266 
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засідання Сесії на доопрацювання, на наступне засідання Сесії,  

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Відкласти (зняти) з розгляду проєкт рішення № 2266 на 

доопрацювання, на наступне засідання Сесії 

 

СЛУХАЛИ: 

25. Про затвердження програми "Розвитку та підтримки молодіжної 

політики і  національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 

років"(Проєкт № 2267) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Козар – 
начальник відділу 

сім’ї, гендерної 

політики, молоді та 

спорту 

Ознайомила з проєктом рішення № 2267 

ВИСТУПИЛИ: 

Ігор Карвацький, 

депутат міської 

ради; 
 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення:  

-щодо функціонування такої організації як 

«ПЛАСТ» 

-щодо розвитку даної тематики – підтримки 

молодіжної політики та молодіжних 

організацій, використовувати позитивний 

досвід – доручення М.Козар у розвитку 

зазначених пропозицій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2267 (Рішення № 24/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

26. Про затвердження програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та 

учнівської молоді Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки» (Проєкт № 2268) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Козар – 
начальник відділу 

сім’ї, гендерної 

політики, молоді та 

спорту 

Ознайомила з проєктом рішення № 2268 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2268 (Рішення № 25/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
27. Про затвердження програми «Розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»  

(Проєкт № 2269) 
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ДОПОВІЛА: 

Марія Козар – 
начальник відділу 

сім’ї, гендерної 

політики, молоді та 

спорту 

Ознайомила з проєктом рішення № 2269 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Ігор Карвацький, 

депутат міської 

ради; 
 

Роман Іванюк, 

секретар ради; 
 

Василь 

Бублінський, 

депутат міської 

ради; 
 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення:  

- щодо залучення професійних тренерів до 

процесу розподілу коштів по видах спорту із 

врахуванням рівня змагань; 

- щодо звернення уваги та врахування думки 

тренерів які мають високі досягнення у 

спорті, зокрема ГО Федерація вільної 

боротьби міста Бурштина та вихованців, які є 

неодноразовими призерами чемпіонатів світу 

та Європи; 

- щодо запрошення до співпраці, зокрема 

тренера Гіві Джамаловича Джапарідзе 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2269 (Рішення № 26/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
28. Про затвердження Програми забезпечення діяльності Центру 

надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради на 2021-

2022 роки (Проєкт № 2270) 

ДОПОВІЛА: 
Світлана Видай – 
начальника відділу 

«ЦНАП» 

Ознайомила з проєктом рішення № 2270 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення:  

- щодо діяльності та роботи Центру надання 

адміністративних послуг Бурштинської 

міської ради в форматі із старостинськими 

округами та відкриття нових видів 

адміністративних послуг 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2270 (Рішення № 27/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

29. Про затвердження  Програми розроблення (оновлення) 

містобудівної документації Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 рр. (Проєкт № 2271) 

ДОПОВІЛА: 

Тетяна Білоока – 
завідувач сектору 

містобудування та  

архітектури 

Ознайомила з проєктом рішення № 2271 
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ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2271 (Рішення № 28/2-20) в 

цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

30. Про затвердження Програми залучення інвестицій в економіку  

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  

(Проєкт № 2275) 

ДОПОВІЛА: 

Яна Штогрин - 
головний спеціаліст з 

міжнародної співпраці 

та інвестиційної  

діяльності 

Ознайомила з проєктом рішення № 2275 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Василь Андрієшин,  

міський голова; 
 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради; 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення: 

- щодо доровартісних проектів, в т.ч. 

сміттєпереробного комплексу, питної води і 

інше; 

- щодо вивчення питання залучення 

інвестицій із енергозбереження житлових 

будинків.  

Доручення – Яні Штогрин, відносно 

вивчення досвіду залучення інвестицій на 

прикладі м.Долини 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2275 (Рішення № 29/2-20) в 

цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

31. Про затвердження «Програми Громадський бюджет (бюджет 

участі) Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки»  

(Проєкт № 2276) 

ДОПОВІЛА: 

Яна Штогрин - 
головний спеціаліст з 

міжнародної співпраці 

та інвестиційної  

діяльності 

Ознайомила з проєктом рішення № 2276 та 

пропозиціями (висновками) постійних 

комісій 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Василь Андрієшин,  

міський голова; 
 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення: 

- щодо участі громадськості в участі та 

реалізації проєктів в населених пунктах 

територіальної громади 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Про прийняття проєкту рішення № 2276 (Рішення № 30/2-20) в 

цілому: 
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«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
32. Про затвердження «Програми фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 

2021-2025 рр. (Проєкт № 2277) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Рибчук – 
головний 

спеціаліст відділу 

економіки і 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення № 2277 та 

запропонувала доповнити Додатком 2 (із 

врахуванням діяльності Старост та 

старостинських округів) відповідно до 

Службової записки доповідача 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2277 (№ 31/2-20) за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2277 (№ 31/2-20) за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію доповідача - доповнити Додатком 2 (із врахуванням 

діяльності Старост та старостинських округів) відповідно до 

Службової записки доповідача, Проєкт № 2277: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозицію доповідача - доповнити Додатком 2, 

Проєкт № 2277 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2277 (Рішення № 31/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
33. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни 

вікон та дверей у багатоквартирних будинках Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік (Проєкт № 2288) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура – 
завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення № 2288 та 

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 
позачергової сесії Бурштинської міської територіальної громади, але в 

розділі 5 «Фінансування Програми» зазначити, що фінансування робіт із 

заміни вікон та/або дверей в будинку (під’їзді) здійснюється наступним 
чином: 

– кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам 
чинного законодавства - 70 % від вартості вікон та/або дверей та робіт 

по їх заміні; 

 – кошти міського бюджету м. Бурштин - 30 % від вартості вікон та/або 
дверей та робіт по їх заміні. Протокол №1 від 01.12.2020р 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

Василь 

Андрієшин,  
Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення 
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обговоренні) міський голова; 

Ігор Карвацький, 

депутат міської 

ради 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2288 (№ 32/2-20) за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2288 (№ 32/2-20) за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань комунальної 

власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження 

та транспорту, Проєкт № 2288: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань з 

питань гуманітарної сфери, Проєкт № 2288 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2288 (Рішення № 32/2-20) в 

цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

34. Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік (Проєкт № 

2289) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура – 
завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення № 2289 та 

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 
позачергової сесії Бурштинської міської територіальної громади, але в 

розділах 4 «Загальний опис та механізм реалізації заходів Програми» та 

5 «Фінансування Програми» зазначити, що фінансування робіт з 

проведення поточного та капітального ремонтів в будинку (під’їзді) 

здійснюється наступним чином: 

  –  кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам 
чинного законодавства – не менше 60 % від вартості робіт; 

 – кошти міського бюджету м. Бурштин – не більше 40 % від вартості 

робіт. 
Рекомендувати структурним підрозділам міської ради розробити 

програму співфінансування заходів з проведення поточного та 

капітального ремонтів об’єктів, які належать до комунальної власності 
та які знаходяться в приватному секторі Бурштинської міської 

територіальної громади, або рекомендувати внести відповідні зміни в 

Програму про дольову участь співвласників у поточному та 
капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021 рік. Протокол №1 від 

01.12.2020р 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2289 (№ 33/2-20) за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2289 (№ 33/2-20) за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань комунальної 

власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження 

та транспорту, Проєкт № 2289: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань з 

питань гуманітарної сфери, Проєкт № 2289 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2289 (Рішення № 33/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
35. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства «Житловик» на 2021 рік (Проєкт № 2290) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура – 
завідувач сектору ЖКГ 

і обліку комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення № 2290 та 

пропозиціями (висновками) постійних 

комісій 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Василь Андрієшин,  

міський голова 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення: 

- щодо необхідності надання допомоги КП 

«Житловик» та погашення боргів 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2290 (Рішення № 34/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
36. Про затвердження Програми «Безпечне місто 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади» (Проєкт № 2291) 

ДОПОВІВ: 

Роман Гудзь - 

головний спеціаліст з 

питань діяльності 

правоохоронних    

органів оборонної та 

мобілізаційної роботи 

Ознайомив з проєктом рішення № 2291 та 

пропозиціями (висновками) постійних 

комісій 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Василь Андрієшин,  

міський голова; 
 

Марія 

Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу; 
 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення: 

- щодо кількості працюючих відеокамер в 

місті; 

- щодо доступу до інформації із камер 

спостереження; 

- щодо закритої інформації в закритій мережі; 

- щодо Положення про надання інформації із 

камер; 

- щодо підключення камер по всій 
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ради територіальній громаді; 

- щодо необхідності створення 

інформаційного центру; 

- щодо підключення до електромережі РЕМу; 

- щодо підключення камер адмінбудівлі 

міської ради   

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2291 (Рішення № 35/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
37. Про затвердження Програми фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 2021-2023 роки  

(Проєкт № 2292) 

ДОПОВІВ: 

Роман Гудзь - 

головний спеціаліст з 

питань діяльності 

правоохоронних    

органів оборонної та 

мобілізаційної роботи 

Ознайомив з проєктом рішення № 2292 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2292 (Рішення № 36/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
38. Про Програму про надання шефської допомоги Галицькому РВК 

на 2021-2025 роки (Проєкт № 2293) 

ДОПОВІВ: 

Роман Гудзь - 

головний спеціаліст з 

питань діяльності 

правоохоронних    

органів оборонної та 

мобілізаційної роботи 

Ознайомив з проєктом рішення № 2293 та 

зауважив на технічній поправці відносно 

зміни назви Галицького РВК на Галицький 

РТЦК та СП 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2293 (Рішення № 37/2-20) в 

цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 37/2-20 в цілому (рішення додається) 

Оголошено перерву на 10 хвилин 
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СЛУХАЛИ: 

39. Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

(Проєкт № 2300) 

ДОПОВІВ: 

Олександр 

Іваськевич -  

головний 

спеціаліст з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту міської 

ради 

Ознайомив з проєктом рішення № 2300 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 відповідно до додатку 3 і рекомендує прийняти його на позачерговій сесії. Додаток 3 Доповідна 

записка до проекту рішення міської ради № 2300 «Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту 

Бурштинської міської  

територіальної громади на 2021-2025 роки».  

Відповідно до листа 3 Державної пожежно-рятувальної частини управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-

Франківській області від 03.12.2020 року № 2197/06-25 до виконавчого комітету Бурштинської міської ради надіслано прохання про те, щоб 
винести та розглянути на засіданні сесії міської ради питання щодо прийняття «Програми забезпечення пожежної безпеки Бурштинської 

міської громади на 2021-2025 рік» (далі – Програма). Відповідно до цієї Програми пропонується виконання наступних заходів: забезпечення 

пожежно-технічним озброєнням та запчастинами до пожежних автомобілів; забезпечення паливо-мастильними матеріалами; форменний та 
захисний одяг; забезпечення апаратами захисту органів зору і дихання на стисненому повітрі. 

В переліку заходів та обсягів фінансування комплексної цільової соціальної програми 

розвитку цивільного захисту Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (тобто даного проекту) міститься пункт 7 

«Покращення матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту громади», який перегукується із 

заходами, вказаними у листі. 

У зв’язку з цим, прошу внести поправку в додатку до проекту рішення міської ради  № 2300 «Про комплексну цільову соціальну програму 
розвитку цивільного захисту Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» і викласти пункт 7 таблиці і рядок «Разом» в 

наступному вигляді: 

 

№ 

з/п 

Найменування 

заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання, 

рік 

Орієнтовні 

обсяги  

фінансування, 

тис грн 

Очікувані  

результати 

7 

7. Покращення 

матеріально-

технічної бази 

аварійно-

рятувальних 

підрозділів та сил 
цивільного захисту 

громади, у тому 

числі: 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

надзвичайних 
ситуацій та 

цивільного 

захисту 
 

Галицьке РВ 

У ДСНС 
України в 

області 

2021-2025 

роки 

Разом: 2350 

Сприятиме 
покращенню 

 матеріально-

технічної  
бази аварійно-

рятувальних  

підрозділів та 
сил  

цивільного  

захисту, 
підвищить їх  

готовність до 

виконання  
завдань за 

призначенням 

7.1 

7.1. Забезпечення 

пожежно-технічним 

озброєнням та 
запчастинами до 

пожежних 

автомобілів (КЕКВ 
2210) 

440 
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7.2 

7.2. Забезпечення 

паливо-
мастильними 

матеріалами (КЕКВ 

2210) 

800 

7.3 
7.3. Форменний та 
захисний одяг 

(КЕКВ 2210) 

610 

7.4 

7.4. Забезпечення 

апаратами захисту 

органів зору і 

дихання на 
стисненому повітрі 

(КЕКВ 3110) 

500 

 Разом: - - 4 280 - 

Протокол №2 від 07.12.20р. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2300 (№ 38/2-20) за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2300 (№ 38/2-20) за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва, а саме:, Проєкт № 2300: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції (висновки) постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2300 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2300 (Рішення № 38/2-20) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 38/2-20 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
40. Про затвердження Положення про Погоджувальну раду 

Бурштинської  міської ради (Проєкт № 2302) 

ДОПОВІВ: 

Роман Іванюк – 
секретар міської ради 

Ознайомив з проєктом рішення № 2302 та 

висновком постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, а саме: 
Комісія погоджує проєкт  зі змінами, а саме: В.п.3 слова «голови 

зареєстрованих депутатських фракцій та груп» замінити словами: 
«представники депутатських фракцій або груп» і рекомендує 

прийняти його на позачерговій сесії.  

Протокол №2 від 07.12.20р. 

ВИСТУПИВ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Василь Андрієшин, 

міський голова; 
 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради; 
 

Ольга Король, 

депутат міської ради; 
 

Ігор Харів, депутат 

міської ради 
 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення. Запропонували відкласти (зняти) з 

розгляду засідання Сесії на доопрацювання 

проєкт рішення  

№ 2302 і прийняття його на наступній Сесії, 

після прийняття Регламенту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відкладення (зняття) з розгляду проєкту рішення № 2302 

засідання Сесії на доопрацювання і прийняття його на наступній 

Сесії, після прийняття Регламенту міської ради:  

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Відкласти (зняти) з розгляду проєкт рішення № 2302 на 

доопрацювання, на наступне засідання Сесії 

 

СЛУХАЛИ: 

41. Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової 

роботи Бурштинської міської ради Івано-Франківського району 

Івано – Франківської області на 2021 рік в особі юридичного відділу 

(Проєкт № 2262) 

ДОПОВІВ: 

Марія 

Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення № 2262 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Василь 

Андрієшин,  

міський голова; 
 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту 

рішення  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2262 (Рішення № 39/2-20) в 

цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39/2-20 в цілому (рішення додається) 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив перше пленарне засідання другої 

позачергової сесії восьмого скликання 

закритим. 

Зазначив, що наступне – друге пленарне 

засідання відбудеться 18.12.2020. 

 

 

 

Примітка: відеотрансляцію першого пленарного засідання другої позачергової сесії 

міської ради восьмого скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської 

ради в розділі «Нормативні документи». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             Василь Андрієшин 


