Протокол №7
засідання Погоджувальної ради
Бурштинської міської ради восьмого скликання
Дата засідання: 28.09.2021 року
Місце засідання: зал засідань Бурштинської міської ради
Початок засдіання: 15:00
Кінець засідання:
Присутні члени Погоджувальної ради – 7:
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. Ольга Король – голова депутатської фракції політичної партії «За Майбутнє»;
Відсутні члени Погоджувальної ради – 5:
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;
5. Володимир Федорняк – голова постійної комісії з питань прав людини, законності,
депутатської діяльності, етики та регламенту;
СЛУХАЛИ:

Про порядок денний
Василь
Ознайомив присутніх з порядком денним та змінами,
Андрієшин,
які пропонуються
міький голова

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Погодити порядок денний із запропонованими змінами

СЛУХАЛИ:

1.Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади
на 2021 рік, (Проєкт № 3098).

ВИСТУПИЛИ:

О.Петровська –
начальник
фінансового
відділу.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із
запропонованими змінами.

ВИРІШИЛИ:

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

СЛУХАЛИ:

2.Про прогноз бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 20222024 роки, (Проєкт № 3099).

ВИСТУПИЛИ:

О.Петровська –
начальник
фінансового
відділу.

ГОЛОСУВАЛИ:

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення.
«за» - 7

ВИРІШИЛИ:

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

СЛУХАЛИ:

3.Про внесення змін до рішення міської ради від 20 серпня 2021 № 01/17-21
«Про здійснення запозичення до бюджету Бурштинської міської
територіальної громади на 2021 рік», (Проєкт № 3102).

ВИСТУПИЛИ:

О.Петровська –
начальник
фінансового
відділу.

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення а також
запропонувала доповнення:
Внести зміни в рішення міської ради від 20 серпня 2021
№01/17-21 «Про здійснення запозичення до бюджету
Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік» ,
а саме : п.1.1.викласти в такій редакції: Мета запозичення забезпечення фінансовим ресурсом видатків бюджету
розвитку Бурштинської міської територіальної громади для
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального користування
місцевого значення: «Капітальний ремонт дорожнього
покриття вул.Проектна (від І.Франка до Д.Галицького) в
м.Бурштин , Бурштинської територіальної громади ІваноФранківської області»; «Капітальний ремонт дорожнього
покриття вул. Т.Шевченка (від вул. Проектна до вул. Нова) в
м.Бурштин , Бурштинської територіальної громади ІваноФранківської області». п.1.8.викласти в такій редакції:
погашення кредиту здійснюється щоквартальними
платежами у строки та згідно з умовами, встановленими
кредитним договором .

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із
запропонованими змінами.

СЛУХАЛИ:

4.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 № 3179).

ВИСТУПИЛИ:

Н.Тринчук –
головний
спеціаліст
відділу економіки
і промисловості.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із
запропонованими змінами.

ВИРІШИЛИ:

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення, а також
запропонувала доповнення:
Організація благоустрою населених пунктів (доставка
та встановлення світлодіодної перетяжки «Прапор»
1500,00 грн.
1.5. Зняти з п. Придбання світлодіодних ламп та
освітлювальних приладів - -21000,00грн ( направлено на
заходи Програми благоустрою та розвитку
комунального господарства міста Бурштин і села
Вигівка на 2020-2022 роки – фінансова підтримка КП
«Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»).
1.6. Зняти з п. Капітальний ремонт доріг - -530000,00
грн.
Направити на п. Облаштування пішохідних переходів
біля закладів освіти в м.Бурштин - +30000,00 грн.

СЛУХАЛИ:

5. Про передачу екскаватора-навантажувача з навісним обладнанням на правах
господарського відання КП «Житловик», (Проєкт № 3180).

ВИСТУПИЛИ:

Н.Тринчук –
головний
спеціаліст
відділу економіки
і промисловості.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення

ВИРІШИЛИ:

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

СЛУХАЛИ:

6. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» Гачинському
М.В., (Проєкт № 3095).

ВИСТУПИЛИ:

І.Фітак - начальник
відділу кадрової роботи та
військового обліку
Н. Кицела – керуюча
справами виконавчого
комітету.

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій.

Запропонувала щоб на наступний раз розглянути
про присвоєння «Почесний громадянин міста
Бурштин» громадянам Хованець, Наритник.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення
ВИСТУПИЛИ:

СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:

7. Про виділення коштів, (Проєкт № 3096).

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ:

Н.Кицела –
керуюча справами
виконавчого
комітету.

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

СЛУХАЛИ:

8. Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення
Бурштинської міської ради у новій редакції, (Проєкт № 3097).

ВИСТУПИЛИ:

С.Коцур –
начальник відділу
соціального
захисту населення.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ:

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

СЛУХАЛИ:

9. Про внесення зміни до Генерального плану суміщеного з Детальним планом
території по вул.Івана Франка, № 30 с.Слобода, (Проєкт № 3129).

ВИСТУПИЛИ:

Т.Білоока завідувач сектору
містобудування та
архітектури.
М.Михайлишин –
начальник
юридичного відділу

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення.
Щоб виділити гроші на оплату за суд для
оформлення документів.

«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення.

СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:

10. Про внесення зміни до генерального плану села Бовшів, (Проєкт № 3130).

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:

Т.Білоока завідувач сектору
містобудування та
архітектури.

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

11. Про затвердження Міської цільової програми «Фінансова підтримка КП
«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2022-2024роки,
(Проєкт № 3110).

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення, а також
запропонувала доповнення:
у додатку до Програми «Розрахунок обсягу
фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
заходів Програми» пункт «кількість місяців»
змінити на І-ІІІ, половина ІV, половина Х, ХІ,ХІІ
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із
запропонованими змінами.
ВИСТУПИЛИ:

І.Туз - директор КП
«Капітальне
будівництво
Бурштинської
міської ради».

СЛУХАЛИ:

12. Про внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального майна
Бурштинської міської територіальної громади для передачі майна в оренду на
аукціоні, (Проєкт № 3048).

ВИСТУПИЛИ:

І.Бандура - начальник
відділу житловокомунального
господарства і обліку
комунального майна.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»-7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення

ВИРІШИЛИ:

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

СЛУХАЛИ:

13. Про визнання пунктів 2-6 рішення міської ради від 26.04.2018 № 02/51-18
«Про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого
постачання гарячої води та послуги з централізованого опалення» такими, що
втратили чинність, (Проєкт № 3166).

ВИСТУПИЛИ:

І.Бандура начальник відділу
житловокомунального
господарства і
обліку комунального
майна.
Р.Іванюк – секретар
ради

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

В п.1 змінити Пункти 2-6 рішення міської ради на п.
2-5.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення
ВИСТУПИЛИ:

СЛУХАЛИ:

14. Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність Бурштинської
міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс
КП «Житловик» матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації рамках
реалізації проектів Програми соціального партнерства компанії ДТЕК і м.

Бурштин з напрямку енергозбереження та розвитку житлово-комунального
господарства у період 2014-2020, (Проєкт № 3167).
ВИСТУПИЛИ:

І.Бандура - начальник
відділу житловокомунального господарства і
обліку комунального майна.
Р.Стасько – перший
заступник міського голови

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

Наголосив, що лічильники повинні бути
встановлені за кошти ДТЕК.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення
ВИСТУПИЛИ:

СЛУХАЛИ:

15. Про безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» основних засобів, що
перебувають у власності Бурштинської міської територіальної громади в особі
Бурштинської міської ради, (Проєкт № 3168).

ВИСТУПИЛИ:

І.Бандура - начальник
відділу житловокомунального
господарства і обліку
комунального майна.

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення.
Зміни згідно службової записки начальника відділу
І.Бандури.
Внести:
1. Надати згоду на безоплатне прийняття від
Підприємства житлово- комунального господарства
с. Задністрянське у власність Бурштинської міської
територіальної громади в особі Бурштинської
міської ради та на баланс Бурштинської міської
ради наступних основних засобів:
1.1. приміщення котельні, інвентарний номер
000030, рік випуску 2002, первісна (переоцінена)
вартість 348230,00 грн., залишкова вартість
190560,43 грн., нараховано знос 157669,57 грн.;
1.2. жилі будинки, інвентарний номер 000021, рік
випуску 1956, первісна (переоцінена) вартість
1980075,00 грн., залишкова вартість 1336039,13
грн., нараховано знос 644035,87 грн.;
1.3. будівлі радгоспні, інвентарний номер 000031,
рік випуску 1976, первісна (переоцінена) вартість
367281,00 грн., залишкова вартість 367281,00 грн.;
1.4. автодороги, тротуари, інвентарний номер
000019, рік випуску 1957, первісна (переоцінена)
вартість 77443,31 грн., залишкова вартість 77443,31
грн.;
1.5. дороги села, інвентарний номер 000020, рік
випуску 1994, первісна (переоцінена) вартість
80127,22 грн., залишкова вартість 80127,22 грн.;
1.6. передавальний водопровід, інвентарний номер
000012, рік випуску 2008, первісна (переоцінена)
вартість 265095,09 грн., залишкова вартість
265095,09 грн.;
1.7. каналізаційна мережа ( водопровід фек. вод),
інвентарний номер 000010, рік випуску 1976,
первісна (переоцінена) вартість 15164,28 грн.,
залишкова вартість 15164,28 грн.;
1.8. каналізаційна мережа ( водопровід фек. вод),
інвентарний номер 000011, рік випуску 1976,
первісна (переоцінена) вартість 1242,22 грн.,
залишкова вартість 1242,22 грн.;
1.9. наружна каналізація 21 м., інвентарний номер

000027, первісна (переоцінена) вартість 768,99 грн.,
залишкова вартість 768,99 грн.;
1.10. зовнішній газопровід, інвентарний номер
000029, первісна (переоцінена) вартість грн.
16197,86 грн., залишкова вартість 16197,86 грн.;
1.11. очисні споруди « Джерело», інвентарний
номер 000032, рік випуску 2012, первісна
(переоцінена) вартість 2818090,92 грн., залишкова
вартість 2818090,92 грн.;
1.12. каналізаційна мережа і КНС (пр.-кт.
Шевченка, вул. Шевченка, Л. Українки (1-ша
черга), інвентарний номер 000034, рік випуску
2015, первісна (переоцінена) вартість 1069806,79
грн., залишкова вартість 1069806,79 грн.;
1.13. каналізаційна мережа (вул. Новоселів, Д.
Галицького, Переїздна, І. Франка (2-га черга),
інвентарний номер 000035, рік випуску 2015,
первісна (переоцінена) вартість 1370309,85 грн.,
залишкова вартість 1370309,85 грн.;
1.14. генератор бензиновий Glendale GP7500LGEE1, інвентарний номер 000033, рік випуску 2012,
первісна (переоцінена) вартість 18985,00 грн.,
залишкова вартість 18985,00 грн.;
1.15. насос погружний дренажний, інвентарний
номер 000036, рік випуску 2017, первісна
(переоцінена) вартість 1800,00 грн., залишкова
вартість 1800,00 грн.;
1.16. насос погружний дренажний, інвентарний
номер 000037, рік випуску 2017, первісна
(переоцінена) вартість 1800,00 грн., залишкова
вартість 1800,00 грн.;
1.17. насос погружний дренажний, інвентарний
номер 000038, рік випуску 2020, первісна
(переоцінена) вартість 1800,00 грн., залишкова
вартість 1800,00 грн.;
1.18. лічильник водопровідний, інвентарний номер
000013, рік випуску 2010, первісна (переоцінена)
вартість 2000,00 грн., нараховано знос 2000,00 грн.,
залишкова вартість 0,00 грн.
2.3. автомобіль УАЗ-3962, реєстраційний номер
074-67ІВ, рік випуску 2001, інвентарний номер
10510011, заводський номер 41780В, № шасі (рами,
кузова) Y0034905, Y0035886, балансова вартість
24734, 00 грн., нараховано знос 24734,00 грн.;
2.4. передавальний водопровід, інвентарний номер
000012, рік випуску 2008, первісна (переоцінена)
вартість 265095,09 грн., залишкова вартість
265095,09 грн.;
2.5. каналізаційна мережа ( водопровід фек. вод),
інвентарний номер 000010, рік випуску 1976,
первісна (переоцінена) вартість 15164,28 грн.,
залишкова вартість 15164,28 грн.;
2.6. каналізаційна мережа ( водопровід фек. вод),
інвентарний номер 000011, рік випуску 1976,
первісна (переоцінена) вартість 1242,22 грн.,
залишкова вартість 1242,22 грн.;
2.7. наружна каналізація 21 м., інвентарний номер
000027, первісна (переоцінена) вартість 768,99 грн.,

залишкова вартість 768,99 грн.;
2.8. очисні споруди « Джерело», інвентарний
номер 000032, рік випуску 2012, первісна
(переоцінена) вартість 2818090,92 грн., залишкова
вартість 2818090,92 грн.;
2.9. каналізаційна мережа і КНС (пр.-кт. Шевченка,
вул. Шевченка, Л. Українки (1-ша черга),
інвентарний номер 000034, рік випуску 2015,
первісна (переоцінена) вартість 1069806,79 грн.,
залишкова вартість 1069806,79 грн.;
2.10. каналізаційна мережа (вул. Новоселів, Д.
Галицького, Переїздна, І. Франка (2-га черга),
інвентарний номер 000035, рік випуску 2015,
первісна (переоцінена) вартість 1370309,85 грн.,
залишкова вартість 1370309,85 грн.;
2.11. генератор бензиновий Glendale GP7500LGEE1, інвентарний номер 000033, рік випуску 2012,
первісна (переоцінена) вартість 18985,00 грн.,
залишкова вартість 18985,00 грн.;
2.12. насос погружний дренажний, інвентарний
номер 000036, рік випуску 2017, первісна
(переоцінена) вартість 1800,00 грн., залишкова
вартість 1800,00 грн.;
2.13. насос погружний дренажний, інвентарний
номер 000037, рік випуску 2017, первісна
(переоцінена) вартість 1800,00 грн., залишкова
вартість 1800,00 грн.;
2.14. насос погружний дренажний, інвентарний
номер 000038, рік випуску 2020, первісна
(переоцінена) вартість 1800,00 грн., залишкова
вартість 1800,00 грн.;
2.15. лічильник водопровідний, інвентарний номер
000013, рік випуску 2010, первісна (переоцінена)
вартість 2000,00 грн., нараховано знос 2000,00 грн.,
залишкова вартість 0,00 грн.
Видалити:
2. Міському голові своїм розпорядженням створити
комісію, якій безоплатно передати на баланс КП
«Житловик» основні засоби, вказані в пункті 1
даного рішення, з оформленням акту прийманняпередачі.
Внести:
3. Міському голові своїм розпорядженням створити
комісію, якій прийняти безоплатно та поставити на
баланс Бурштинської міської ради основні засоби,
вказані в пункті 1 даного рішення, та якій
безоплатно передати на баланс КП «Житловик»
основні засоби, вказані в пункті 2 даного рішення, з
оформленням відповідних актів прийманняпередачі.
Наголосив, що проєкт готували з узгодженням
старости.

ВИСТУПИЛИ:

Р.Стасько – перший
заступник
мськогоголови

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із
запропонованими змінами

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

16. Про затвердження рішення виконавчого комітету від 16.08.2021 № 144 «Про
надання згоди на передачу транспортних засобів на правах господарського
відання», (Проєкт № 3177).

ВИСТУПИЛИ:

І.Бандура - начальник
відділу житловокомунального господарства і
обліку комунального майна.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» -7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення

ВИРІШИЛИ:

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

СЛУХАЛИ:

17. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на
списання основних засобів, (Проєкт № 3178).

ВИСТУПИЛИ:

І.Бандура начальник відділу
житловокомунального
господарства і обліку
комунального майна.

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та
висновками постійних депутатських комісій, які
розглядали даний проєкт рішення, а також
запропонувала доповнення:
включити в перелік об’єктів на приватизацію
шляхом продажу через аукціон.
Згідно службової записки начальника відділу
І.Бандури:
Вставити:
2. Транспортні засоби, вказані в пункті 1 даного
рішення, включити до переліку об’єктів
комунальної власності Бурштинської міської
територіальної громади, що підлягають
приватизації шляхом продажу об’єктів права
комунальної власності на аукціоні (об’єкти малої
приватизації).
«за» -7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із
запропонованими змінами.

СЛУХАЛИ:

18. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Бурштинської
міської територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом
продажу об’єктів права комунальної власності на аукціоні (об’єкти малої
приватизації), (Проєкт № 3181).

ВИСТУПИЛИ:

І.Бандура начальник відділу
житловокомунального
господарства і
обліку
комунального
майна.
Т.Сенчина- депутат
міської ради

ВИСТУПИЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

В.Рик – депутат
міської ради
М.Михайлишин –
начальник
юридичного відділу

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

Скільки в комунальній власності земельної ділянки,
чому три об’єкта вкладені в один проєкт і чи не є
вони історичною пам’яткою. Як юридично
правильно мають бути оформлені документи на
«Дім скорботи»
Щодо договору після аукціону.
Яка пояснила всю процедуру аукціону і
оформлення документів

«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення.

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

19. Про створення тимчасової контрольної комісії Бурштинської міської ради
з питань раціонального використання земель комунальної власності,
комунального майна, надходжень до місцевого бюджету і тарифів, (Проєкт №
3173).
Р.Стасько –
Ознайомив присутніх з проєктом рішення та
перший заступник
висновками постійних депутатських комісій, які
міського голови.
розглядали даний проєкт рішення, а також

запропонувала пропозицію:
склад комісії розглянути і затвердити під час
розгляду проекту рішення на сесії.
Наголосив щоб заповнити п. 4 на сесії

ВИСТУПИЛИ:

Р.Іванюк –
секретар ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення
із запропонованими змінами.

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

20. Про затвердження Положення про Комунальне некомерційне
підприємство Центр надання соціальних послуг Бурштинської міської ради,
призначення тимчасово виконуючого обовʹязки директора Комунального
некомерційного підприємства Центр надання соціальних послуг
Бурштинської міської ради, (Проєкт № 3182).
С.Коцур Ознайомив присутніх з проєктом рішення та
начальник
висновками постійних депутатських комісій
відділу
соціального
захисту
населення.

«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із
запропонованими змінами комісій

СЛУХАЛИ:

21. Про внесення змін до Програми природоохоронних заходів з охорони
навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної
громади на 2021-2025 роки, (Проєкт № 3171).
В.Копаниця –
Ознайомив присутніх з проєктом рішення та
начальник
висновком спільної комісії з питань фінансів,
земельнобюджету, планування соціально – економічного
екологічного
розвитку, інвестицій та міжнародного
відділу.
співробітництва та з питань земельних відносин,

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

природокористування, планування, території,
будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою
«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із
запропонованими змінами спільної комісії

СЛУХАЛИ:

22. Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого
фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській
міській раді на 2021 рік, (Проєкт № 3172).

ВИСТУПИЛИ:

В.Копаниця –
начальник
земельноекологічного
відділу.

ВИСТУПИЛИ:

Р.Іванюк –
секретар ради

ГОЛОСУВАЛИ:

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та
висновком 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: Додоток 1
Підтримати п. 3.1; 6.6; а також підтримати
пропозицію до преліку 3.6.
Пункт 1.5 розшифрувати на сесії начальником
фінансового відділу О.Петровською.
Додати вул.Коновальця в п. 6.1
«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із
запропонованими змінами спільної комісії

СЛУХАЛИ:

23. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році,
(Проєкт № 3175).
Р.Бардашевський Ознайомив присутніх з проєктом рішення та
– депутат міської
висновками постійних депутатських комісій
ради.

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення

СЛУХАЛИ:

27. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з
передачею у приватну власність (громадяни Чиж Г.М., Бублінська
Л.Д.), (Проєкт 2963).
В.Копаниця –
Ознайомив присутніх із земельними проєктами
начальник земельнорішень та висновками постійних депутатських
екологічного відділу.
комісії:
винести на голосування по пунктах, окремо по
громадянці Чиж Г. М. та по громадянці
Бублінській Л. Д.
«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення
із запропонованими змінами.

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з
передачею у приватну власність (громадянин Биволькевич О. В.),
(Проєкт № 3153).
В.Копаниця –
Ознайомив присутніх із земельними проєктами
начальник земельнорішень та висновками постійних депутатських
екологічного відділу.
комісії:
в назві рішення змінити для ведення
особистого селянського господарства на для

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення
із запропонованими змінами.
40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з
передачею у приватну власність (громадянин Данилків В.С.), (Проєкт
№ 3155).
В.Копаниця –
Ознайомив присутніх із земельними проєктами
начальник земельнорішень та висновками постійних депутатських
екологічного відділу.
комісії:
в назві рішення змінити для ведення
особистого селянського господарства на для
будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення
із запропонованими змінами.
130. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства з передачею у власність (громадянин Полозяк В.Р.),
(Проєкт № 3128).
В.Копаниця –
Ознайомив присутніх із земельними проєктами
начальник земельнорішень та висновками постійних депутатських
екологічного відділу.
комісії:
саме в мотивувальній частині змінити
громадянці Полозяк Вірі Михайлівні на
громадянину Полозяку Віктору Романовичу
«за» - 7
«проти» - 0
«утримався» - 0
Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення
із запропонованими змінами.
Земельні питання – 3075-3049, 3050-3149, 3159-3127, 3151-3174
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

Міський голова
Протокол підготувала: Олена Кравчишин, начальник організаційного відділу.

Василь Андрієшин

