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Бурштинська міська рада
ПРОТОКОЛ
шостої позачергової Сесії міської ради восьмого скликання сесії

від 15 січня 2021 року

м. Бурштин

Початок: 10:00
Закінчення: 11:05
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:
- Ростислав Бардашевський, Ганна Очкур, Олена Тріщук, Ігор Харів

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

Оголосив шосту позачергову Сесію міської ради
восьмого скликання відкритою
Наголосив, що відсутній повний склад лічильної
комісії та запропонував включити у лічильну
комісію депутата міської ради Марію Козар
Про включення у лічильну комісію депутата міської ради Марію Козар:
«за» - 22
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Включити у лічильну комісію (доформувати склад лічильної комісії)
депутата міської ради – Марію Козар
Запропонував розпочати роботу та затвердити
проєкт Порядку денного шостої позачергової Сесії
міської ради восьмого скликання:
Василь
Андрієшин,
міський голова

Василь
Андрієшин міський голова

1.Про направлення вільного залишку, (Проєкт № 2416)
Доповідач: Ольга Петровська - начальник фінансового
відділу.
2.Про зміну засновника Підприємства житлово-комунального
господарства с.Задністрянське та затвердження Статуту у
новій редакції, (Проєкт № 2413)
Доповідач: Марія Михайлишин – начальник юридичного
відділу.
3.Про безоплатне прийняття рухомого майна (транспортні
засоби) зі спільної власності територіальних громад сіл, міста
Галицького району у власність КНП «Бурштинський міський
центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської
міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт № 2423)
Доповідач: Ростислав Стасько - перший заступник міського
голови.
4.Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України щодо необхідності зниження ціни на газ
для населення, (Проєкт № 2421)
Доповідач: Тетяна Сенчина – депутат міської ради.
5.Про внесення змін в додаток 2 до рішення міської ради від
28.01.2016 № 06/06-16 «Про Положення про помічникаконсультанта депутата Бурштинської міської ради», (Проєкт
№ 2411);
6.Про дострокове припинення повноважень депутата
Бурштинської міської ради восьмого скликання І.Драгуна,
(Проєкт № 2414)
Доповідач: Роман Іванюк – секретар ради.
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7.Депутатські запити.
8.Різне.

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:

Про прийняття проєкту Порядку денного шостої позачергової Сесії
міської ради восьмого скликання в цілому:
«за» - 22
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти Порядок денний п’ятої позачергової Сесії міської ради
восьмого скликання в цілому

1. Про направлення вільного залишку, (Проєкт № 2416)
Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими
Ольга
Петровська пропозиціями (висновками) постійної комісії з питань
- начальник фінансів, бюджету, планування соціально – економічного
фінансового розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, та
відділу
висновками спільної комісії, а саме:
Комісія погоджує проєкт в новій редакції :1.Частину вільного залишку загального
фонду, який склався станом на 01.01.2021 рокуспрямувати:
Загальний
фонд
Назва розпорядників коштів,
КПКВКМБ коду класифікації
сума,грн.

Спеціальн
ий
фонд
сума,грн.

Міська рада м.Бурштин

0110150

Організаційне,
інформаційноаналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної
ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення),
міської,
селищної,
сільської
рад(виплати
головам,
секретарям,бухгалтерам сільських
рад)
800000,00
Організація
благоустрою
населених
пунктів
(програма
поводження з тваринами та
регулювання
безпритульних
тварин на території Бурштинської
міської ради на 2019-2021 рр.)60000,00грн.

ДОПОВІЛА:

Поточний ремонт
вул.Шухевича,3
45000,00грн.

доріжки по
м.Бурштин-

Косіння трави -361000,00грн.
0116030

Поточний ремонт покрівлі гаражу
по вул.Шухевича,7-4200,00грн.
470200,00
Інша діяльність у сфері державного
управління (Програми фінансового
забезпечення апарату управління
Бурштинської міської ради ІваноФранківської області на 2021-2025
рр.
придбання
меблів
20000,00грн.,

189500,00

придбання
телекомунікаційного
обладнання -49500,00грн.
поточний
ремонт
туалету
адмінприміщення 49500,00грн.
придбання
140000,00грн.

оргтехніки-

придбання крісел-50000,00грн.
0110180

придбання жалюзі-10000,00грн.

375500,00
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представницькі
100000,00грн.

видатки-

відрахування
на культурномасову, фізкультурну та оздоровчу
роботу-40000,00грн.
проведення
аудиту
в
«Житловик»-100000,00грн.

КП

поточний ремонт-6000,00)

0110180

Інша діяльність у сфері державного
управління
(Програма
забезпечення діяльності Центру
надання адміністративних послуг
Бурштинської міської ради на
2021- 2022 роки)
50000,00

0117461

Утримання
та
розвиток
автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів
місцевого
бюджету(підсипка
дороги на новому кладовищі
100000,00грн.,підсипка доріг по
вул.Волі,Сонячній,Яремчука100000,00грн.)
200000,00

0118420

Інші заходи у сфері засобів масової
інформації (Програма «Відкрите
місто-влада для людей, придбання
системи голосування)
90000,00

0112010

Багатопрофільна
стаціонарна
медична допомога населенню
547678,57

0112152

Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров`я
2844,00

1014040

Забезпечення діяльності музеїв i
виставок
(Музей
визвольних
змагань)
12000,00

1017622

Реалізація програм і заходів в
галузі
туризму
та
курортів
(співфінансування
проектів
переможців)
10000,00

286000,00

Відділ освіти і науки
0611010

Надання
дошкільної
освіти(придбання матеріалів для
поточного
ремонту
огорожі
Бурштинського
ЗДО
№149500,00грн.

41000,00

Придбання холодильника, пральної
машинки для Бурштинських ДНЗ
№2,6-41000,00грн )
49500,00
0611010

Надання
дошкільної
освіти
(погашення
кредиторської
заборгованості
переданої
з
Галицького району)
308574,23

0611021

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої
освіти(встановлення пандусу в
Бурштинській
гімназії90000,00грн.
Придбання
оргтехніки
для
Бурщтинської ЗОШ І-ІІІ ст.№245000,00)
90000,00

0611021

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої
освіти(погашення
кредиторської 671384,02
заборгованості
переданої
з

45000,00
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Галицького району)
Відділ
соціального
населення

0810160

захисту

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

20000,00

Фінансовий відділ

3710160

Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних
громадах(придбання
оргтехніки
30000,00грн., придбання крісел 5000,00грн.)
12000,00

3719770

Інші субвенції(субвенція Галицькій
МТГ для фінансування заробітної
плати Малої академії народних
ремесел)
24000,00

3719800

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного
розвитку
регіонів
(Програма 50000,00
профілактики злочинності на 20212025 роки)
Погашення
заборгованості

кредиторської

Міська рада

0110150

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

40620,30

0110180

Інша діяльність у сфері державного
управління

14545,20

0112144

Централізовані заходи з лікування
хворих на цукровий та нецукровий
діабет

30124,73

0116020

Забезпечення функціонування
підприємств, установ та
організацій, що виробляють,
виконують та/або надають
житлово-комунальні послуги

0116030

Організація благоустрою
населених пунктів

29065,14

0116090

Інша діяльність у сфері житловокомунального господарства

21215,00

0118110

Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

1033,24

0118230

Інші заходи громадського порядку
та безпеки

93096,00

0118420

Інші заходи у сфері засобів масової
інформації

3348,30

600,00

Відділ освіти та науки
0611010

Надання дошкільної освіти

377104,01

23000,00
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0611020

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

0611141

Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти

50571,44

0611142

Інші програми та заходи у сфері
освіти

10400,00

Відділ
соціального
населення

451170,42

захисту

0810160

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

22725,75

0813032

Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв`язку

3572,88

0813160

Надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам
похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги

1522,37

0813180

Надання пільг населенню (крім
ветеранів війни і праці, військової
служби, органів внутрішніх справ
та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи) на оплату житловокомунальних послуг

18269,47

0813242

Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення

20382,00

Відділ культури
1011080

Надання спеціальної освіти
мистецькими школами

1014030

Забезпечення діяльності бібліотек

1014040

Забезпечення діяльності музеїв i
виставок

1014060

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

1014081

Забезпечення діяльності інших
закладів в галузі культури і
мистецтва

2256,00

1014082

Інші заходи в галузі культури і
мистецтва

3300,00

2301,80
150,00
0,00

890,50

4961945,37

604500,00

ВСЬОГО
і рекомендує прийняти його на позачерговій сесії.
Протокол №1 від 12.01.2021.
Висновки та пропозиції
спільної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально –
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та з
питань земельних відносин, природокористування, планування, території,
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та
благоустрою.
Комісія погоджує проєкт №2416«Про направлення вільного залишку» з
доповненням :
1.Відповідно до ч.2.ст.57 та частини 9 статті 78 Бюджетного кодексу України
частину залишку спеціального фонду бюджету Бурштинської міської територіальної

6
громади за рахунок надходжень екологічного податку , який склався станом на
01.01.2021 року у сумі 6723494,00грн. передати до загального фонду бюджету
Бурштинської міської територіальної громади.
2.Кошти загального фонду отримані відповідно до п.1 спрямувати:
Спеціальний
Загальний
фонд
фонд сума,
Назва
розпорядників
КПКВКМБ коштів, коду класифікації
сума,грн.
грн.
Міська рада м.Бурштин

0116020

Забезпечення функціонування
підприємств,
установ
та
організацій, що виробляють,
виконують та/або надають
житлово-комунальні
послуги(Програма фінансової
підтримки
комунального
підприємства «Житловик» на
2021
рік,
оплата
електроенергії-1764494,00грн.,
оплата праці працівникам КП
«Житловик»-4129000,00грн.)
5893494,00
Організація
благоустрою
населених
пунктів
(Про
затвердження
Програми
благоустрою
та розвитку
господарства

0116030

комунального

міста Бурштин і села Вигівка
на 2020-2022 роки, оплата
праці
з
нарахування
працівників ГБіО)
830000,00
ВСЬОГО

6723494,00

2.Частину залишку спеціального фонду(екологічний податок) спрямувати міській
раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»
в сумі 830000,00грн. для придбання насосного і технологічного обладнання для
заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних
каналізаційних системах:насос з шафою управління на КНС №2. і рекомендує
прийняти його на позачерговій сесії.
Протокол спільної комісії №1 від 12.01.2021р.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Про прийняття проєкту рішення № 2416 за основу:
«за» - 23
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2416 за основу
За пропозиції і висновки постійної комісії з питань фінансів, бюджету,
планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного
співробітництва та висновки і пропозиції спільної комісії з питань фінансів,
бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва і з питань земельних відносин,
природокористування, планування, території, будівництва, архітектури,
охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. Проєкт № 2416:
«за» - 23
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати висновки і пропозиції постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва та висновки і пропозиції спільної комісії з
питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва і з питань земельних відносин,
природокористування, планування, території, будівництва, архітектури,
охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. Проєкт № 2416
Про прийняття проєкту рішення № 2416 (Рішення № 01/6-21) в цілому:
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ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІЛА:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«за» - 23
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 01/6-21 в цілому (рішення додається)
2. Про зміну засновника Підприємства житлово - комунального
господарства с.Задністрянське та затвердження Статуту у новій
редакції, (Проєкт № 2413)
Ознайомила з проєктом рішення та зазначила на
Марія
Михайлишин – необхідності входження в склад засновників
начальник
Підприємства житлово - комунального господарства
юридичного
задля вчинення подальших юридичних дій
відділу
Про прийняття проєкту рішення № 2413 (Рішення № 02/6-21) в цілому:
«за» - 23
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 02/6-21 в цілому (рішення додається)
3. Про безоплатне прийняття рухомого майна (транспортні засоби) зі
спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького
району у власність КНП «Бурштинський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради ІваноФранківської області, (Проєкт № 2423)
Ознайомив з проєктом рішення та запропонував його
Ростислав
підтримати із поправкою – в пункті 1 проєкту рішення,
Стасько перший
після слів: …міста Галицького району – додати: у
заступник
власність Бурштинської територіальної громади в
міського голови особі КНП «Бурштинський міський центр…
Про прийняття проєкту рішення № 2423 за основу:
«за» - 23
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2423 за основу
За пропозицію - підтримати поправку – в пункті 1 проєкту рішення, після
слів: …міста Галицького району – додати: у власність Бурштинської
територіальної громади в особі КНП «Бурштинський міський центр….
Проєкт № 2423:
«за» - 23
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати поправку – в пункті 1 проєкту рішення, після слів: …міста
Галицького району – додати: у власність Бурштинської територіальної
громади в особі КНП «Бурштинський міський центр…. Проєкт № 2423
Про прийняття проєкту рішення № 2423 (Рішення № 03/6-21) в цілому:
«за» - 23
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 03/6-21 в цілому (рішення додається)
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СЛУХАЛИ:

ДОПОВІЛА:

4. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
необхідності зниження ціни на газ для населення, (Проєкт № 2421)
Ознайомила з проєктом рішення та запропонувала його
Тетяна
підтримати.
Сенчина –
депутат міської Зазначила про рекомендацію Постійної комісії з питань прав
людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту,
ради
яка підтримує проект рішення з доповненнями: автору проекту
доопрацювати в мотивувальній частині.Протокол №6 від 13.01.2021

ВИСТУПИЛИ:
(взяли участь у
обговоренні)

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Наталія
Василащук,
депутат міської
ради
Тетяна Сенчина,
депутат міської
ради
Володимир Рик,
депутат міської
ради
Олег Кобель,
депутат міської
ради
Роман Іванюк –
секретар ради

Надала пропозицію – в абз. першому змінити – на
опалювальний період 2020-2021 роки до 40%
(підняття)
Запропонувала вилучити (взагалі) розмір - відсотки
Вніс пропозицію – після слів: ціни на газ – доповнити:
його розподіл, а також на електроенергію для…

Щодо внесення зазначеного формулювання – (…його
розподіл, а також на електроенергію) в усьому тексті
звернення
Вніс пропозиції щодо корегування тексту звернення:
- місцями замінити слово - населення (для прикл. побутові споживачі, громадяни і інше);
- в ост.абзаці, додати: Прем’єр міністр України;
- в ост.абзаці, після слів: …для налагодження, додати зазначеної ситуації… .
Про прийняття проєкту рішення № 2421 за основу:
«за» - 23
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти проєкт рішення № 2421 за основу
За наведені вище пропозиції депутатів щодо внесення поправок (змін).
Проєкт № 2421:
«за» - 23
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Підтримати наведені вище пропозиції депутатів щодо внесення поправок
(змін). Проєкт № 2421
Про прийняття проєкту рішення № 2421 (Рішення № 04/6-21) в цілому:
«за» - 23
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 04/6-21 в цілому (рішення додається)
5. Про внесення змін в додаток 2 до рішення міської ради від
28.01.2016 № 06/06-16 «Про Положення про помічника-консультанта
депутата Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2411)
Ознайомив присутніх з проєктом рішення та
Роман Іванюк
– секретар ради запропонував підтримати внесення змін до рішення
Про прийняття проєкту рішення № 2411 (Рішення № 05/6-21) в цілому:
«за» - 23
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 05/6-21 в цілому (рішення додається)
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СЛУХАЛИ:
ДОПОВІВ:
ВИСТУПИВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

6. Про дострокове припинення повноважень депутата Бурштинської
міської ради восьмого скликання І.Драгуна, (Проєкт № 2414)
Ознайомив присутніх з проєктом рішення та
Роман Іванюк
– секретар ради запропонував підтримати даний проєкт
Іван Драгун,
Оголосив, що участі у голосуванні не буде брати у
депутат міської зв’язку із конфліктом інтересів
ради
Про прийняття проєкту рішення № 2414 (Рішення № 06/6-21) в цілому:
«за» - 22
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 06/6-21 в цілому (рішення додається)

6. Депутатські запити - відсутні
7. Різне
Наталія
Василащук,
депутат міської
ради

Із депутатським зверненням:
– про встановлення центральної каналізаційної системи
по вулицях Шевченка, Проектна, Сонячна, Волі,
Хмельницького, Квіткова. Оскільки попадання в грунтові
води зливів із каналізаційних систем, спричиняє
екологічну катастрофу – забруднення води в криницях.
Також про проведення вуличного освітлення до вулиць
Сонячна, Волі, Яремчука. (звернення додається)
Ігор Дулик,
Прохання до попередньо наданого депутатського
депутат міської
звернення додати питання вуличного освітлення
ради
зазначених вулиць
Володимир
Питання щодо безкоштовного права вилову риби
Мацьків, депутат (роболовля) мешканцями усіх населених пунктів
міської ради
територіальної громади на водосховищі і зливному
каналі
Василь
Надав інформацію:
Андрієшин - питання безкоштовного вилову риби мешканцями - має
міський голова
бути вирішене…;
- питання щодо організації риболовлі загалом, в т.ч.
заїздів, дороги, паркування, сміття на водоймах –
повинно бути глобально вивчене і вирішене;
- щодо відрядження у місто Хмельницький, для участі в
семінарі із Агенцією Сталого розвитку АСТАР, для
налагодження співпраці з метою залучення інвестицій
Володимир Рик, Питання щодо надання інформації про зміни в КП
депутат міської
«Житловику» - концепція розвитку, реформування і таке
ради
інше
Василь
Надав коротку інформацію про перспективи розвитку КП
Андрієшин «Житловик»
міський голова
Ігор Дулик,
Питання щодо інформації про надання послуг
депутат міської
теплопостачання (недостатньо тепла в квартирах,
ради
температурний режим…)
Василь
Надав інформацію щодо надання послуг постачання
Андрієшин тепла в житлові і нежитлові приміщення
міський голова
Олег Кобель,
Питання
щодо
власності
(відання)
приміщень
депутат міської
(матеріальних цінностей) амбулаторій., в т.ч. села
ради
Дем’янів
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Василь
Андрієшин міський голова

ВИСТУПИВ:

- Проінформував про вивчення питання щодо належного
використання приміщень, зокрема, які переходять до
відання КНП «Бурштинський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги»;
- Закликав депутатів, мешканців громади, особливо
підприємців долучатись до розвитку міста і громади

Василь
Андрієшин,
міський голова

Оголосив шосту позачергову Сесію міської
ради восьмого скликання закритою

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

Міський голова

Василь Андрієшин

