
Протокол №8 

засідання Погоджувальної ради 

Бурштинської міської ради восьмого скликання 

 

Дата засідання: 27.10.2021 року 

Місце засідання: зал засідань Бурштинської міської ради 

Початок засдіання: 14:00  

Кінець засідання:  
 

Присутні члени Погоджувальної ради – 7: 

1. Роман Іванюк – секретар ради; 

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

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, голова 

депутатської фракції політичної партії «ВО «Батьківщина». 

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

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

історичного середовища та благоустрою; 

4. Ростислав Бардашевський – голова депутатської фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність»; 

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

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

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

комунального господарства, енергозбереження та транспорту; 

 

Відсутні члени Погоджувальної ради – 5: 

 

1. Василь Андрієшин – міський голова 

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

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

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

(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»; 

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

депутатської діяльності, етики та регламенту; 

 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний 

 Р. Іванюк – 

секретар ради 

Ознайомив присутніх з порядком денним 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -7  

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний  

 

СЛУХАЛИ: 1.(Проєкт № 3225) Про виконання бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади за 9 місяців 2021 року. 

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 проєкт рішення  

 

 

СЛУХАЛИ: 2.(Проєкт № 3226) Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

ВИСТУПИЛИ: О.Петровськ

а – начальник 

фінансового 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій, які розглядали даний проєкт 

рішення. 



відділу. Комісія погоджує проєкт зі змінами , а саме доповнити: 

1.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести 

наступні зміни до бюджету: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників 

коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний  

Фонд 

 сума,грн. 

  Міська рада   

 

0110150 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності обласної 

ради, районної ради, 

районної у місті 

ради (у разі її 

створення), міської, 

селищної, сільської 

рад -39696,92 

 

 

0110180 

Інша діяльність у 

сфері державного 

управління 

(Програми 

фінансового 

забезпечення 

апарату управління 

Бурштинської 

міської ради Івано-

Франківської 

області на 2021-2025 

рр. Придбання 

електронної системи 

документообігу) -100000,00 

 

 

0112010 

Багатопрофільна 

стаціонарна медична 

допомога 

населенню(оплата 

енергоносіїв) +55000,00 

 

 

0115011 

Проведення 

навчально-

тренувальних зборів 

і змагань з 

олімпійських видів 

спорту(програма 

«Розвитку фізичної 

культури і спорту 

Бурштинської 

міської 

територіальної 

громади на 2021-

2025роки) -4000,00 

 

 

0115062 

Підтримка спорту 

вищих досягнень та 

організацій, які 

здійснюють 

фізкультурно-

спортивну 

діяльність в 

регіоні(Програма 

фінансової 

підтримки 

громадської 

організації +4000,00 

 



«Бурштинська 

міська федерація 

футболу на 2021 

рік» 

 

0116020 

Забезпечення 

функціонування 

підприємств, 

установ та 

організацій, що 

виробляють, 

виконують та/або 

надають житлово-

комунальні 

послуги(Програма 

фінансової 

підтримки 

комунальних 

підприємств  

Бурштинської 

міської ради на 

2021: 

 Надання фінансової 

підтримки на 

поворотній 

основі(до 

31.12.2021року) 

 «Житлово-

експлуатаційне 

господарство 

Бурштинської 

міської ради») +100000,00 

 

 

0117461 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних доріг 

та дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

місцевого 

бюджету(капітальни

й ремонт доріг)  

-2000000,00 

  Відділ освіти і науки   

 

0611010 

Надання дошкільної 

освіти(оплата праці 

з нарахуваннями-

1045000,00грн.,опла

та енергоносіїв 

256900,00грн.) +1301900,00 

 

 

0611021 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

(оплата 

енергоносіїв) +643100,00 

 

 

0611021 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої 

освіти(Бурштинськи

й ліцей №2 , 

Громадський 

бюджет -150000,00, 

Бурштинський ліцей 

№3-86400,00грн.) -236400,00 

+236400,00 

 0611021 Надання загальної +39696,92  



середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

Бурштинський ліцей 

№2-17245,00грн. 

Бурштинський ліцей 

№3-17791,90грн. 

Бовшівська гімназія-

3875,02грн. 

Задністрянський 

ліцей-785,00грн. 

  Відділ культури   

 

1010160 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 

містах (місті Києві), 

селищах, селах, 

територіальних 

громадах +40000,00 

 

 

1014030 

Забезпечення 

діяльності бібліотек -40000,00 

 

  РАЗОМ +1763600,00 -1763600,00 

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету 

розвитку на суму 1763600,00грн.  

2.Делегувати повноваження КП «Еко-сервіс Бурштинської 

міської ради» на виконання Програми благоустрою та розвитку 

комунального господарства  міста Бурштин та села Вигівка на 

2020-2022 роки»  на здійснення заходів «Виправлення профілю 

доріг автогрейдером» в м.Бурштин та с.Вигівка та внести зміни 

до бюджету за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів»: 

Зменшити бюджетні призначення по міській раді по Програмі 

соціально-економічного  та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки (п.Виправлення профілю доріг автогрейдером)  на суму 

16000,00грн та відповідно збільшити по КП «Еко-сервіс 

Бурштинської міської ради» +16000,00грн.  

3.Внести зміни в рішення міської ради від 21 травня 2021 

року№05/12-21 «Про надання субвенції»: 

П.1. Суму 10000000,00грн. зменшити до 6000000,00грн. 

П.1.2.визнати таким що втратив чинність.   

4.Кошти субвенції виділених на соціально-економічний 

розвиток  відповідно до п.4.2.2 рішення міської ради  від 30 

вересня 2021 року №01/19-21 «Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік» в 

сумі 2000000,00грн. спрямувати на «Проведення заходів із 

захисту від підтоплення та затоплення , направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, 

усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного 

впливу по вул. Будівельників в м.Бурштин Івано-

Франківського району Івано-Франківської області (капітальний 

ремонт).  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 

«проти» - 0 

«утримався» - 1 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення із 

запропонованими змінами. 

 

СЛУХАЛИ: 3. (Проєкт № 3339) 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. 

ВИСТУПИЛИ: М. Назар - 

начальник 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій, які розглядали даний проєкт 



відділу 

економіки і 

промисловості. 

рішення а також запропонувала доповнення: згідно з 

додатком №1.  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення із 

запропоновиними змінами. 

 

 

СЛУХАЛИ: 4.(Проєкт № 3319) Про ініціювання співробітництва територіальних громад. 

ВИСТУПИЛИ: І.Томин – 

начальник 

відділу освіти і 

науки. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій, які розглядали даний 

проєкт рішення, а також зі змінами. 

Назву проєкту рішення викласти в такій редакції: «Про 

ініціювання співробітництва територіальних громад у сфері 

освіти при організації надання послуг дітям з особливими 

освітніми потребами.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення із 

запропоновиними змінами. 

                                                                                                                                      

СЛУХАЛИ: 5.(Проєкт № 3183) Про внесення змін до структури та граничної чисельності  

закладів культури Бурштинської міської ради на 2021р. 

ВИСТУПИЛИ: А.Короткова - 

відділ культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій, які розглядали даний 

проєкт рішення та вирішили розглянути при формуванні 

бюджету на 2022 рік. 

Гуманітарна комісія запропонувала зміни. 

Пункт 1 викласти в наступній редакції: 

Ввести одну штатну одиницю в структуру та граничну 

чисельність закладів культури : 

Будинок культури імені Т.Г.Шевченка м. Бурштин: 

- Заступник директора з культурно – масової, інформаційної 

та науково методичної 

роботи – 1 шт. од. 

ВИСТУПИЛИ: Т.Сенчина –

депутат міської 

ради 

Щодо запропонованих змін гуманітарної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 

«проти» - 0 

«утримався» - 1 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення із 

запропоновиними змінами. 

 

 

СЛУХАЛИ: 6.(Проєкт № 3318) Про затвердження  програми фінансової підтримки Дитячо-

юнацького футбольного клубу «Бурштин» на 2022 – 2024 роки. 

ВИСТУПИЛИ: М. Шкарпович -

провідний спеціаліст  

відділу  у справах 

молоді і спорту. 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій зі 

змінами, а саме обсяг фінансування зробити окремим 

додатком  з фінансуванням в межах бюджетних 

призначень при прийнятті радою щорічних 

бюджетів. 

ВИСТУПИЛИ: Тетяна Сенчина – 

депутат міської ради 

Прийняти програму без цифер.  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 7.(Проєкт № 3320) Про затвердження Переліку адміністративних  послуг, які 

надаються через Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської 

ради у новій редакції. 

ВИСТУПИЛИ: Світлана 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 

ВИСТУПИЛИ: Р

Р.Іванюк – 
секретар ради 

 

Наголосив щоб внести правки в даний проєкт рішення 

і подати до засідання сесії. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення зі 

змінами. 

 

СЛУХАЛИ: 8.(Проєкт № 3335) Про встановлення надбавки за вислугу років АНДРІЄШИНУ 

В.М. 

ВИСТУПИЛИ: І. Фітак - 

начальник відділу 

кадрової роботи 

та військового 

обліку.        

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 без змін. 

 

СЛУХАЛИ: 9.(Проєкт № 3336) Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування старостам Бурштинської територіальної громади. 

ВИСТУПИЛИ: І. Фітак - 

начальник відділу 

кадрової роботи та 

військового обліку.        

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій, які розглядали даний 

проєкт рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Т. Сенчина – 

депутат міської 

ради 

Щодо бюджетних коштів, послуги, що мають надавати 

старости. 

ВИСТУПИЛИ: М. Михайлишин 

– начальник 

юридичного 

відділу 

Щодо укладів посадовим особам. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення без змін. 

 

СЛУХАЛИ: 10.(Проєкт № 3321) Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» на списання основних засобів. 

ВИСТУПИЛИ: І. Герт - начальник 

відділу житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій, які розглядали даний 

проєкт рішення. Відправити проєкт рішення на 

доопрацювання(подати акт технічного стану). Рішення не 

прийнято. Комісія пропонує, щоб голова комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту Савчак 

А.С. перевірив фізичну наявність основних засобів, які 

пропонуються до списання. 



ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення . 

 

СЛУХАЛИ: 11.(Проєкт № 3330) 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. 

ВИСТУПИЛИ: І. Герт - начальник 

відділу житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення . 

 

 

СЛУХАЛИ: 12.(Проєкт № 3334) Про внесення в Перелік першого типу об’єктів 

комунального майна Бурштинської міської територіальної громади для 

передачі майна в оренду на аукціоні. 

ВИСТУПИЛИ: І. Герт - начальник 

відділу житлово-

комунального 

господарства і обліку 

комунального майна. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Роман Іванюк – 

секретар ради 

Уточнити де приміщення в с.Бовшів та надати на 

сесію фото. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення зі 

змінами. 

 

СЛУХАЛИ: 13. (Проєкт № 3338) Про передачу основних засобів та товарно-матеріальних 

цінностей, які перебувають на балансі КП «Житловик». 

ВИСТУПИЛИ: І. Герт - 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій, які розглядали даний 

проєкт рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Т. Сенчина – 

депутат міської 

ради 

Щодо Дем’янівських мереж. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення  

 

 

СЛУХАЛИ: 14.(Проєкт № 3322) Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2021 рік 

ВИСТУПИЛИ: В. Копаниця – начальник 

земельно-екологічного 

відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

висновками спільної комісії, які розглядали даний 



проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: Голосували за п.1.8 додатку №1 природоохоронних заходів  

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: 

по вул. Коновальця в м. Бурштин (льодова арена) Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області, комісія рішення не прийняла. 

«за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Погоджувальна рада підтримала п.1.8,  по вул. Коновальця в м. Бурштин 

(льодова арена) Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

  

ГОЛОСУВАЛИ: Голосували за п.2.1 додатку №1 природоохоронних заходів  

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення: 

по вул. Калуська, 8 в м. Бурштин (т.ч. виготовлення КД)  щодо внесення зміни 

(забрати цифру 8) 

«за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Погоджувальна рада підтримала п.2.1 внесення зміни (забрати цифру 8) 

  

ВИСТУПИЛИ: З.Шафран – директор КП 

«Житловик» 

Щодо закупівлі трактора 

ВИСТУПИЛИ: Т.Сенчина – депутат 

міської ради 

Щодо комплектації обладнання для трактора. 

ВИСТУПИЛИ: В. Копаниця – начальник 

земельно-екологічного 

відділу. 

Щоб добавити кошти в п.6.1 

ВИСТУПИЛИ: З.Шафран – директор КП 

«Житловик» 

Щодо закупівлі каналізаційних люків для міста. 

ГОЛОСУВАЛИ: Голосували за п.6.1 додатку №1 природоохоронних заходів 

Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, 

с/г та промислових відходів 

-  машина навантажувально-розвантажувальна (на базі трактора) з причепом та 

навісним обладнанням (відвало-щіткопідмітальне) 

«за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Погоджувальна рада підтримала п.6.1 добавити 800,0 тис.грн  

  

ГОЛОСУВАЛИ: Голосували за п.3.1 додатку №1 природоохоронних заходів  
Заходи з озеленення: 

-по вул. Осмомисла,1 в селі Насташине, будинок культури, для відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму 

розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2023) (в т. ч. виготовлення КД), комісія не підтримала. 

«за» - 5 

«проти» - 0 

«утримався» -2 

ВИРІШИЛИ: Погоджувальна рада підтримала п.3.1  

  

ГОЛОСУВАЛИ: Голосували за п.7.1 додатку №1 природоохоронних заходів  

Засипка і виложування ярів, балок з одночасним їх дренуванням 

Засипка і виложування ярів, балок з одночасним їх дренуванням - в місті 

Бурштині по вулиці Нова (в т. ч. виготовлення КД) 

«за» - 2 

«проти» - 0 

«утримався» -5 

ВИРІШИЛИ: Погоджувальна рада не підтримала п.7.1  

  

ВИСТУПИЛИ: Т.Сенчина – депутат Щодо сміттєвого майданчика біля Льодової 



міської ради Арени. 

ВИСТУПИЛИ: Р.Бардашевський – 

депутат міської ради 

Щодо укультурення сміттєвого майданчика біля 

Льодової Арени. 

   

ГОЛОСУВАЛИ: Голосували за п.8.1 додатку №1 природоохоронних заходів 

Розширення та реконструкція споруд для збору та складування побутових і 

промислових відходів 

- по вул. Коновальця 5,7 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 

«за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» -0 

ВИРІШИЛИ: Погоджувальна рада підтримала п. 8.1  

  

ГОЛОСУВАЛИ: Голосували за п.11.2. додатку №1 природоохоронних заходів Зміни в Додаток 

до рішення міської ради від 30.07.2021 № 08/16-21 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, 

знешкодження і захоронення відходів: в селі Бовшів, урочище Винна (в т. ч. 

виготовлення КД) 

зняти кошти і викласти в редакції: 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, 

знешкодження і захоронення відходів: в селі Бовшів, урочище Винна (в т. ч. 

виготовлення КД) 

«за» - 5 

«проти» - 0 

«утримався» -2 

ВИРІШИЛИ: Погоджувальна рада підтримала п.11.2   49 тис. грн.  на ТПВ 

  

ГОЛОСУВАЛИ: Голосували за п.15.1. додатку №1 природоохоронних заходів. 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення 

- по вул. Калуська в м. Бурштин (з виготовлення КД) 

«за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» -0 

ВИРІШИЛИ: Погоджувальна рада підтримала зняти пункт 15.1   

  

ГОЛОСУВАЛИ: Голосували за п.18.1. додатку №1 природоохоронних заходів. 

Розроблення технології, організація виробництва та застосування 

матеріалів, використання методів та впровадження технологій, що 

забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи 

усунення факторів забруднення атмосферного повітря: 

проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни ламп розжарювання на ЛЕД - 

світильники у під’їздах багатоповерхових будинків м. Бурштина (Закон 

України №918 VIII від 24.12.2015) 

«за» - 3 

«проти» - 0 

«утримався» -4 

ВИРІШИЛИ: Погоджувальна рада  не підтримала п.18.1   

 

СЛУХАЛИ: 15.(Проєкт № 3331) Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до 

Кабінету Міністрів України щодо забезпечення права дітей з особливими 

освітніми потребами на психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові 

послуги в інклюзивно - ресурсних центрах. 

ВИСТУПИЛИ: Ростислав 

Бардашевський - 

депутат міської ради 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради  

 

СЛУХАЛИ: 16.(Проєкт № 3332) Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Генерального прокурора 

України щодо вжиття заходів із проведення розслідування злочинного 



виведення коштів Приватбанку. 

ВИСТУПИЛИ: Ростислав 

Бардашевський - депутат 

міської ради 

Наголосив, що проєкт буде знятий з порядку 

денного згідно службової записки.  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного.  

 

СЛУХАЛИ: 17. (Проєкт № 3333) Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. 

ВИСТУПИЛИ: Ростислав 

Бардашевський - 

депутат міської 

ради 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення  

 

СЛУХАЛИ: 18-24 (3189-3261) 

ВИСТУПИЛИ: Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

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: 25.(Проєкт № 3262) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадянин Курган Р.В.). 

ВИСТУПИЛИ: Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, внести 

наступну зміну: в мотивувальній частині змінити 

Петра на Романа. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення. 

 

СЛУХАЛИ: 26-44 (3274-3236) 

ВИСТУПИЛИ: Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: 45.(Проєкт № 3237) Про затвердження технічної документації із землеустрою 



щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Периняк). 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та висновком 

та рекомендує внести наступні зміни: 

- назву рішення доповнити ініціали В. Ю.; 

- мотивувальну частині доповнити Віри Юліанівни; 

- в пункт 1 внести зміну Надії Петрівні Вірі Юліанівні; 

- в пункт 1.1 внести зміни: Надії Петрівні Вірі Юліанівні 

безоплатно у власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 2621283201:01:001:0736). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: 46-76 (3238-3218) 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та висновком 

комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: 77.(Проєкт № 3219) Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села 

Куропатники. 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій в пункті 1 доповнити 

Бурштинської ради та вилучити Бурштинської міської 

територіальної громади 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: 78.(Проєкт № 3220) Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села 

Коростовичі. 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх із земельними проєктами 

рішень та висновками постійних депутатських 

комісії: внести наступну зміну: 

-в пункті 1 доповнити Бурштинської ради та 

вилучити Бурштинської міської територіальної 

громади 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення із 

запропонованими змінами. 

 

СЛУХАЛИ: 79-83 (3221-3229) 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – Ознайомив присутніх із земельними проєктами 



начальник земельно-

екологічного відділу. 

рішень та висновками постійних депутатських 

комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення  

 

СЛУХАЛИ: 84.(Проєкт № 3232) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у 

власність (громадянин Грицюк В.В.). 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх із земельними проєктами 

рішень та висновками постійних депутатських 

комісії: внести наступну зміну: в пункті 1 замінити 

с. Бовшів на с. Коростовичі 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення із 

запропонованими змінами. 

 

СЛУХАЛИ: 85-125 (3233-3268) 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх із земельними проєктами 

рішень та висновками постійних депутатських 

комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення  

 

СЛУХАЛИ: 126.(Проєкт № 3269) Про надання дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність (громадянка Михайлюк 

Г.І.). 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх із земельними проєктами 

рішень та висновками постійних депутатських 

комісії внести наступну зміну: вилучити 16.07.2021, 

№ 790 видана Загвіздянською сільською радою та 

доповнити 16.08.2021 №411 видана Сарниківським 

старостинським округом) 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7  

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення зі 

змінами.  

 

СЛУХАЛИ: 127-148 (3270-3337) 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх із земельними проєктами 

рішень та висновками постійних депутатських 

комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  7 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення  

 

 

 

Секретар ради                                                    Роман Іванюк 

 

 

Протокол підготувала: Н.Марчук, провідний спеціаліст організаційного відділу. 


