Протокол №6
засідання Погоджувальної ради
Бурштинської міської ради восьмого скликання
Дата засідання: 26.06.2021 року
Місце засідання: зал засідань Бурштинської міської ради
Початок засдіання: 10:00
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. Володимир Рик – голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу».
7. Володимир Федорняк – голова постійної комісії з питань прав людини, законності,
депутатської діяльності, етики та регламенту;
8. Ольга Король – голова депутатської фракції політичної партії «За Майбутнє»;
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. Петро Ковальчук – голова депутатської фракції політичної партії «УДАР
(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»;
4. Андрій Савчак – голова постійної комісії з питань комунальної власності, житлово –
комунального господарства, енергозбереження та транспорту;
СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:

Про порядок денний
Роман Іванюк- Ознайомив присутніх з порядком денним
секретар ради
Василь
Андрієшин,
міький голова

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Запропонував внести зміни до порядку денного:
1. Зняти з розгляду у зв’язку із рекомендаціями
депутатських комісії проект №2451
2. Зняти з розгляду проект рішення №3014, оскільки
сума співфінансування досить велика для нашого
бюджету.
3. Внести технічну зміну до порядку денного – у назві
проекту рішення № 3038 замінити «громадянин Гладій
Л.І.» на громадянку Курдидик С.Р.
«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0
Погодити порядок денний із запропонованими змінами

СЛУХАЛИ:

1.Про внесення змін до бюджету Бурштинської територіальної громади на
2021 рік, (Проєкт №2952).

ВИСТУПИЛИ:

О.Петровська –
начальник
фінансового
відділу.

ГОЛОСУВАЛИ:

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення.
«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії міської ради прийняти порядок денний із
запропонованими змінами.

СЛУХАЛИ:

2.Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 №06/2-20, (Проєкт №3021).

ВИСТУПИЛИ:

М.Назар начальник відділу
економіки і
промисловості.

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення, а також
запропонувала доповнення:
1. до п.1.6. Зняти з п. Виправлення профілю доріг
автогрейдером - -301,0 грн.
до п. 1.7. Направити на п.Поточний ремонт доріг в
с.Коростовичі, с.Озеряни - +301,0 грн.
2. Зняти з п. Заміна аварійних ділянок тепломереж по
об'єктах – - 25000,0 грн.
направити на п.Капітальний ремонт ліфта по
вул.О.Басараб,2 (1п.) - +25000,0 грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із
запропонованими змінами.

СЛУХАЛИ:

3.Про затвердження Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за бюджетні кошти, (Проєкт №3022).

ВИСТУПИЛИ:

М.Назар начальник відділу
економіки і
промисловості.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із
запропонованими змінами.

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення.

4.Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 26.10.2018 №
07/61-18 «Про затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030
року», (Проєкт №2451).

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення. А також
зазначила, що комісія законності рекомендує
зняти даний проєкт рішення з розгляду, провести
громадські слухання по Стратегії, після чого
виносити її на затвердження.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії міської ради зняти з розгляду даний проєкт
рішення
ВИСТУПИЛИ:

М.Назар - начальник
відділу економіки і
промисловості.

СЛУХАЛИ:

5.Про внесення змін до структури та граничної чисельності закладів культури
Бурштинської міської ради на 2021 рік, (Проєкт №2954).

ВИСТУПИЛИ:

Т.Зорій –
начальник відділу
культури, туризму
та зовнішніх
зв’язків.

ГОЛОСУВАЛИ:

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення.
«за» - 8

ВИРІШИЛИ:

«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення
без змін.

СЛУХАЛИ:

6.Про припинення функціонування бібліотек сіл Куничі, Озеряни, Коростовичі,
Куропатники, Різдвяни, Новий Мартинів, які входять в мережу закладів відділу
культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської ТГ та здійснення
внутрішньокнижкового книгообігу вказаних бібліотек, (Проєкт №2955).

ВИСТУПИЛИ:

Т.Зорій –
начальник відділу
культури, туризму
та зовнішніх
зв’язків.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення
без змін.

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення.

7.Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Бурштинської
міської територіальної громади матеріальних цінностей для модернізації
центру надання адміністративних послуг, (Проєкт №2953).

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення
без змін.
ВИСТУПИЛИ:

С.Видай – начальник
відділу «ЦНАП»

СЛУХАЛИ:

8.Про участь у дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку
місцевого самоврядування, (Проєкт 3014).

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення.
В.АндрієшинНаголосив на тому, що сума співфінансування, яку
міський голова
необхідно передбачити у міському бюджетні на 2022
рік надто велика, тому варто зняти з розгляду даний
проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії міської ради зняти з розгляду даний проєкт
рішення
ВИСТУПИЛИ:

Р.Стасько – перший
заступник міського
голови

СЛУХАЛИ:

9. Про участь у дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку
місцевого самоврядування, (Проєкт 3015).

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення
без змін.
ВИСТУПИЛИ:

Р.Стасько – перший
заступник міського
голови

СЛУХАЛИ:

10.Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року
№31/12-21 "Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської
міської ради та її виконавчих органів", (Проєкт 3025).

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення
без змін.
ВИСТУПИЛИ:

І.Фітак – начальник
відділу кадрової роботи
та військового обліку

СЛУХАЛИ:

11.Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна
Бурштинської міської територіальної громади для передачі майна в оренду у
2021 році без проведення аукціону (Проєкт №3004).

ВИСТУПИЛИ:

Г.Джочка –
провідний спеціаліст
відділу ЖКГ та
обліку комунального
майна

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення
без змін.

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення.

12.Про затвердження фінансового плану зі змінами №2 підприємства на 2021
рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано Франківської області, (Проєкт 3009).
В.Василик - директор
Ознайомив присутніх з проєктом рішення та
КНП БЦМЛ
висновками постійних депутатських комісій,

які розглядали даний проєкт рішення.
«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення
без змін.
13. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за І
півріччя 2021 року Комунального некомерційного підприємства
«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської
ради Івано-Франківської області, (Проєкт 3008).
В.Василик Ознайомив присутніх з проєктом рішення та
директор КНП
висновками постійних депутатських комісій, які
БЦМЛ
розглядали даний проєкт рішення.

«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення
без змін.
14. Про затвердження фінансового плану підприємства на 2022 рік
Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано Франківської області, (Проєкт 3026).
В.Василик - директор
Ознайомив присутніх з проєктом рішення та
КНП БЦМЛ
висновками постійних депутатських комісій,

які розглядали даний проєкт рішення.
«за» - 8

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення
без змін.
15. Про виконання «Програми фінансування мобілізаційних заходів
населення та заходів з територіальної оборони на 2019-2020 роки» за 2020
рік, (Проєкт 2929).
Р.Гудзь –
Ознайомив присутніх з проєктом рішення та
головний
висновками постійних депутатських комісій, які
спеціаліст з
розглядали даний проєкт рішення.
питань діяльності
правоохоронних
органів, оборонної
та мобілізаційної
роботи

«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення
без змін.
16.Про виконання Програми «Безпечне місто 2020 - 2025 років» за 2020 рік,
(Проєкт 2928).
Р. Гудзь –
Ознайомив присутніх з проєктом рішення та
головний
висновками постійних депутатських комісій, які
спеціаліст з
розглядали даний проєкт рішення.
питань діяльності
правоохоронних
органів, оборонної
та мобілізаційної
роботи

«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення
без змін.
17. Про створення тимчасової контрольної комісії Бурштинської міської ради з
питань перевірки відповідності чинному законодавству рішення виконавчого
комітету міської ради від 24.06.2021 року № 95 «Про встановлення тарифів на
теплову енергію, її транспортування, постачання та послуги з постачання
гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», (Проєкт №2951).
Т. Сенчина –
Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
депутат міської
висновками постійних депутатських комісій, які
ради
розглядали даний проєкт рішення. Також

запропонуваа головою тимчасової комісії визначити
депутата міської ради А.Савчака, включити до
складу даної комісії всіх представників комісії ЖКГ
та голів інших комісій.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 8
«проти» - 0
«утримався» - 0
ВИРІШИЛИ:
Винести даний проєкт рішення та запропонований склад тимчасової
комісії на розгляд сесії міської ради

СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Міський голова

Земельні питання – 2834, 3835, 2959-3002, 3006, 3007, 3010-3012,
3016-3020, 3023, 3024, 3027-3045
В.Копаниця –
Ознайомив присутніх із земельними проєктами
начальник земельнорішень та висновками постійних депутатських
екологічного відділу.
комісії з питань земельних відносин,
природокористування, планування, території,
будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою, яка
розглянула проєкти рішення.
«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення
із запропонованими змінами.

Василь Андрієшин

Протокол підготувала: Олена Кравчишин, начальник організаційного відділу.

