
Протокол №5 

засідання Погоджувальної ради 

Бурштинської міської ради восьмого скликання 

 

Дата засідання: 23.06.2021 року 

Місце засідання: зал засідань Бурштинської міської ради 

Початок засдіання: 15:00  

Кінець засідання:  

 
Присутні члени Погоджувальної ради – 8: 

1. Василь Андрієшин – міський голова; 

2. Роман Іванюк – секретар ради; 

3. Тетяна Сенчина – голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, голова 

депутатської фракції політичної партії «ВО «Батьківщина». 

4. Мар’яна Федів – голова постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою; 

5. Ростислав Бардашевський – голова депутатської фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність»; 

6. Петро Ковальчук – голова депутатської фракції політичної партії «УДАР 

(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»; 

7. Андрій Савчак – голова постійної комісії з питань комунальної власності, житлово – 

комунального господарства, енергозбереження та транспорту; 

 

Відсутні члени Погоджувальної ради – 4:  

1. Ігор Харів – голова постійної комісії з питань гуманітарної сфери; 

2. Ігор Карвацький – голова депутатської фракції політичної партії ВО «Свобода»; 

3. Володимир Рик – голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу». 

4. Володимир Федорняк – голова постійної комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту; 

5. Ольга Король – голова депутатської фракції політичної партії «За Майбутнє»; 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний 
ВИСТУПИЛИ: Роман Іванюк- 

секретар ради 
Ознайомив присутніх з порядком денним  

Володимир 

Василик, 

директор КНП 

БЦМЛ 

Запропонував поміняти місцями п.13 та п. 14, першим 

розглядати п. 14, потім п. 13 

 Володимир 

Копаниця, 

нач.земельно-

екологічного 

відділу 

Запропонував зняти з розгляду п. 22 та п.23 порядку 

денного 

п.21 перенести п.5 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний із запропонованими змінами 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021 рік, (Проєкт № 2782). 

ВИСТУПИЛИ: О.Петровська – 

начальник 

фінансового 

відділу. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами 
 

СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків і зборів в частині податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на території Бурштинської міської 

територіальної громади, (Проєкт № 2742). 

ВИСТУПИЛИ: М.Назар - 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

                                                                            
СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні 

вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального та поточного ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, 

що споруджуються за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів 

підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної 

власності міської територіальної громади, (Проєкт № 2815). 

ВИСТУПИЛИ: М.Назар - 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

                                                           
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженого 

рішенням міської ради від 11.12.2020 № 05/2-20, (Проєкт № 2816). 

ВИСТУПИЛИ: М.Назар - 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт. 
 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 

на списання та утилізацію основних засобів, (Проєкт № 2769). 

ВИСТУПИЛИ: І.Томин - начальник 

відділу освіти 
Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт. 
 

 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 

на списання та утилізацію основних засобів, (Проєкт № 2770). 

ВИСТУПИЛИ: І.Томин - 

начальник відділу 

освіти 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 



«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт. 
 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 

на списання та утилізацію основних засобів, (Проєкт № 2771). 

ВИСТУПИЛИ: І.Томин - 

начальник відділу 

освіти 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Статутів закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади у новій редакції, (Проєкт № 2777). 

ВИСТУПИЛИ: І.Томин - начальник 

відділу освіти 
Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2020-2021 

навчальний рік, (Проєкт № 2794). 

ВИСТУПИЛИ: І.Томин - начальник 

відділу освіти 
Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по 

вул. Калуська, б/н в м.Бурштин (прилеглої до території гр. Ружанської Т.З. 

ТзОВ «Вікторія») для будівництва магазину з офісними приміщеннями», 

(Проєкт № 2795). 

ВИСТУПИЛИ: Т.Білоока - 

завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 

«проти» - 0 

«утримався» - 1 (Т.Сенчина) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 
 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Про внесення змін до 

містобудівної документації«Детальний план території в м.Бурштин під 

будівництво і обслуговування культової споруди (катехитичний центр) 

на вул. Шевченка», (Проєкт № 2796). 

ВИСТУПИЛИ: Т.Білоока - завідувач 

сектору містобудування 

та архітектури 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 



 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний  план території  для будівництва  та обслуговування 

культової споруди між вул. Лісна – Квіткова, м.Бурштин, Івано-

Франківської області», (Проєкт № 2768). 

ВИСТУПИЛИ: Т.Білоока - 

завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 
 
 

СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану зі змінами підприємства на 2021 

рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області, (Проєкт № 2779). 

ВИСТУПИЛИ: В.Василик - директор 

КНП БЦМЛ 
Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до фінансового плану підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області, (Проєкт № 2780). 

ВИСТУПИЛИ: В.Василик - 

директор КНП 

БЦМЛ 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення  

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства 

за 1 квартал 2021 року Комунального некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області,              (Проєкт № 2781). 

ВИСТУПИЛИ: В.Василик - директор 

КНП БЦМЛ 
Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення  

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та 

порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора 

Комунального некомерційного підприємства «Центр надання 

соціальних послуг» Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2775). 

ВИСТУПИЛИ: В.Чуйко – 

заступник 

міського голови. 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадської 

організації «Федерація вільної боротьби  міста Бурштин» на 2021 рік, 

(Проєкт № 2778). 

ВИСТУПИЛИ: М.Козар – 

начальник відділу 

молоді і спорту. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення  

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку адміністративних  послуг, які надаються 

через Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської 

ради у новій редакції, (Проєкт № 2824). 

ВИСТУПИЛИ: С.Видай - 

начальник відділу 

«ЦНАП». 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на використання символіки - зображення герба міста,  

(Проєкт № 2776). 

ВИСТУПИЛИ: Н.Василащук – 

депутат міської 

ради. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій, які розглядали даний 

проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 

раді на 2021 рік, (Проєкт № 2825). 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктами рішень та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

із запропонованими змінами  
 

СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків і зборів в частині плати за землю на 

території Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2748). 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктами рішень та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення 

із запропонованими змінами 



 

СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ТзОВ Галицке 

РБТ-4 для обслуговування виробничих приміщень по виробництву 

будівельних матеріалів за адресою м. Бурштин по вул. Зелена,38, вул. 

Т.Шевченка, 2 з правом постійного користування із земель комунальної 

власності, (Проєкт № 2691). 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктами рішень та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення  

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

в оренду ТзОВ «Біос-Комп’ютер» для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої  промисловості по вул.Шевченка,1,1-Е,1-Г,1-Д в м. 

Бурштин Івано-Франківської області, (Проєкт № 2763).   

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктами рішень та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення  

 

СЛУХАЛИ: Земельні питання – 2783-2793, 2797-2814, 2817-2823 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктами рішень та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення із 

запропонованими змінами. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

Протокол підготувала: Олена Кравчишин, начальник організаційного відділу. 


