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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

дев’ятої Сесії міської ради восьмого скликання 

 

від 02 березня 2021 року                                                                                      м.Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 16:45 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 24 депутати міської ради (список додається) 

Відсутні на сесії: - 2 (два) депутати, а саме: 

- Ольга Король, Володимир Федорняк 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив дев’яту Сесію міської ради восьмого 

скликання відкритою 

Щодо питань Порядку денного Сесії – внесення 

змін, а саме: 

1. Відповідно до Службової записки депутата 

міської ради (автора проєкту рішення) Наталії 

Василащук - про зняття з розгляду порядку 

денного Сесії проєкту рішення № 2349 «Про 

створення комунального підприємства 

Бурштинської територіальної громади 

«Спортивний клуб «Перемога» для додаткового 

опрацювання; 

2. Відповідно до Службової записки начальника 

юридичного відділу Марії Михайлишин – про 

зняття з порядку денного Сесії проєкту рішення    

№ 2515, як такий, що потребує доопрацювання 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин - 
міський голова 

Запропонував розпочати роботу та затвердити із 

запропонованими змінами проєкт Порядку 

денного дев’ятої Сесії міської ради восьмого 

скликання: 
1. Про виконання бюджету міста за 2020 рік, (Проєкт № 2448); 

2. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік, (Проєкт № 2449); 

3. Про Бюджетний регламент Бурштинської міської ради, (Проєкт № 

2450). 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

4. 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 № 2445); 

5. 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); 

6. 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 № 2499); 

7. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка за 2020 рік, (Проєкт № 

2510); 

Доповідач: Марія Назар – начальник відділу економіки і 

промисловості. 
 

8. Про затвердження Програми фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю 

Бурштинської міської ради на 2021-2025 роки,    (Проєкт № 2444). 

Доповідач: Іванна Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської 

служби. 
 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2021 № 11/7-21, 
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(Проєкт № 2497). 

Доповідач: Іванна Томин –начальник відділу освіти і науки. 

10. Про укладання Меморандуму про співпрацю у сфері надання 

адміністративних послуг, (Проєкт № 2446);  

              

11. Про створення віддалених робочих місць Центру надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2447). 

Доповідач: Світлана Видай - начальник відділу ЦНАП. 
 

12. Про передачу транспортних засобів на правах господарського відання 

КП «Житловик». (Проєкт № 2494); 

13. Про передачу будівель на правах оперативного управління КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», 

(Проєкт № 2495); 

14. Про припинення внаслідок реорганізації комунального підприємства 

«Підприємство житлово-комунального господарства с.Задністрянське» 

шляхом приєднання до комунального підприємства «Житловик», 

(Проєкт № 2514); 

15. Про реорганізацію комунального підприємства «Житловик» шляхом 

виділу житлово-експлуатаційного господарства, (Проєкт № 2515). 

Доповідач: Ірина Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку 

комунального майна. 
 

16. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 

організації «Бурштинська міська федерація футболу» на 2021 рік, 

(Проєкт № 2496). 

Доповідач: Марія Козар – начальник відділу у справах сім'ї, гендерної 

політики молоді і спорту. 

17. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, 

(Проєкт № 2498). 

Доповідач: Володимир Василик - директор КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня». 
 

18. Про затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2021-2025 роки, (Проєкт № 2491); 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 

«Про затвердження  Регламенту Бурштинської міської ради», (Проєкт № 

2512). 

Доповідач: Роман Іванюк – секретар ради. 
 

20. Про створення комунального підприємства Бурштинської 

територіальної громади Спортивний клуб «Перемога», (Проєкт № 2349). 

Доповідач: Наталія Василащук – депутат міської ради восьмого 

скликання. 
 

21. Про затвердження міської цільової програми “Захисник Вітчизни» на 

2021 рік”,       (Проєкт № 2436); 

22. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади об`єкта соціальної 

інфраструктури державної форми власності та об’єктів соціальної 

інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»,   (Проєкт 

№ 2516); 

23. Про створення Комунального некомерційного підприємства Центр 

надання соціальних послуг Бурштинської міської ради та затвердження 

положення, (Проєкт № 2518). 

Доповідач: Ростислав Стасько – перший заступник міського голови 

Проєкт № 2436 – співдоповідач - представник ГРТЦК та СП. 

Проєкти: № 2516, № 2518 – співдоповідач - заступник міського голови 

В.Чуйко. 

        Земельні питання 

24. Про Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2021 рік, (Проєкт № 2493); 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів Бурштинської міської 

територіальної громади, (Проєкт № 2517); 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. 

Шухевича, м.Бурштин Івано-Франківська область,             (Проєкт № 

2425); 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування за адресою вул.Січових Стрільців, 20а 

м.Бурштин Івано-Франківська область з передачею в оренду, (Проєкт № 

2426); 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (овочева база) за адресою 

вул.Міцкевича, 51А,51Б,51В,51Г,51Д,51Е,51Є,51Ж,51З,51И,51І 

м.Бурштин Івано-Франківська область з передачею в оренду, (Проєкт № 

2427); 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку (гуртожиток) за 

адресою вул. Стуса, 8а, м.Бурштин Івано-Франківська область, (Проєкт 

№ 2428); 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення в оренду АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (котельні) за адресою вул.Шухевича, 3а м. 

Бурштин Івано-Франківська область, (Проєкт № 2429); 
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31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для іншого сільськогосподарського призначення в с.Старий 

Мартинів вул.Т.Шевченка,114Ж з укладанням договору оренди землі 

(громадянин Свирида А.М.), (Проєкт № 2365); 

32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення під польовими дорогами та невитребуваними земельними 

частками (паями) за межами населеного пункту села Бовшів, (Проєкт № 

2431); 

33. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення під польовими дорогами та невитребуваними земельними 

частками (паями) за межами населеного пункту села Коростовичі, 

(Проєкт № 2432); 

34. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення під польовими дорогами та невитребуваними земельними 

частками (паями) за межами населеного пункту села Насташине, 

(Проєкт № 2433); 

35. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення під польовими дорогами та невитребуваними земельними 

частками (паями) за межами населеного пункту села Озеряни, (Проєкт 

№ 2434); 

36. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення під польовими дорогами та невитребуваними земельними 

частками (паями) за межами населеного пункту села Юнашків, (Проєкт 

№ 2435); 

37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Крук О.С., Баран С.М., Перепічка М.Ю., 

Цимбалістий П.І., ПаукМ.В.), (Проєкт № 2452); 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення садівництва з передачею у приватну власність 

(громадянка Леськів О.В.), (Проєкт № 2453); 

39. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) на земельні частки (паї) для ведення товарного 

сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на 

спадщину за законом (громадянин Мурафа Р.В.), (Проєкт № 2454); 

40. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки ПАТ «Укртелеком» для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій в с.Бовшів по вул.Франка, 10А, (Проєкт № 

2455); 

41. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Стринжа Л.С.), (Проєкт № 2456); 

42. Про продовження (поновлення) терміну договорів оренди земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування будівель торгівілі 

(приватний підприємець Ружанська Т.З.), (Проєкт № 2457); 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування (готель Супутник) за адресою 

вул.Будівельників, 1, м.Бурштин Івано-Франківська область, (Проєкт № 

2458); 

44. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(приватний підприємець Мрочко В.С.)., (Проєкт № 2459); 

45. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(приватний підприємець Дубовий І.О.), (Проєкт № 2460); 

46. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельних 

ділянок ПАТ «Укртелеком» для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій в м.Бурштин по вул. С.Стрільців 17, вул. 

С.Бандери 82, (Проєкт № 2461); 

47. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів з 

передачею у власність (громадяни Литвинець П.Й., Кушнір Б.Я.), 

(Проєкт № 2462);  

48. Про надання дозволу на складання проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з 

передачею у  власність (громадяни Дмитерко І.М., Баран І.С.), (Проєкт 

№ 2463); 

49. Про надання дозволу ТзОВ «БІОС-КОМП’ЮТЕР» на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 

виробничих приміщень в м.Бурштин по вул.Шевченка, 1,1-Е, 1-Г,1-Д, 

(Проєкт № 2464); 

50. Про укладання договору оренди земельної ділянки для обслуговування 

складського приміщення в м.Бурштин по вул. В.Стуса №4, ТОВ СП –

АЛЬЯНС, (Проєкт № 2465); 

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадянка Лужна О.Г.),  (Проєкт № 2466); 

52. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з громадянином  

Коханом Василем Зіновійовичем, (Проєкт № 2467); 

53. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Білоголовський О.І.), 

(Проєкт № 2468); 

54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  
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ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею  у 

приватну власність (громадянин Зеленюк В.І.), (Проєкт № 2469); 

55. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Джогол Н.П., Варунків В.О., Зеленюк 

В.І., Войцехів Д.Л., Федик І.О.), (Проєкт № 2470); 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадянка Пастух Т.Я.), (Проєкт № 2471); 

57. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки зі зміною цільового призначення земельної ділянки з ведення 

особистого селянського господарства для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка 

Братусь І.А.), (Проєкт № 2472); 

58. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства  

з передачею у  власність (громадянин Козій М.В.), (Проєкт № 2473); 

59. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею  у 

приватну  власність (громадянин Дранута М.М.), (Проєкт № 2474); 

60. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадян Вітрак В.А., Дзюбинський 

М.Ф.), (Проєкт № 2475); 

61. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Пунько М.В.), (Проєкт № 2476); 

62. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва згідно свідоцтва про право на 

спадщину за законом (громадянин Римарчук І.М.), (Проєкт № 2477); 

63. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Михайлик М.І.), (Проєкт № 2478); 

64. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадянка Мачинська Н.М.), (Проєкт № 2479); 

65. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадян Самборська Л.П., Николяк Я.Я.), (Проєкт 

№ 2480); 

66. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадянин Рега З.Д.), (Проєкт № 2481); 

67. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Тарновська О.В.), (Проєкт № 2482); 

68. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадянин Харів Р.Р.), (Проєкт № 2483); 

69. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Терпеливець Л.С., Курман М.І.), (Проєкт 

№ 2484); 

70. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду ТОВ «Сан Вест Енерджі Плюс» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій в с.Сарники 

(територія господарського двору), (Проєкт № 2485); 

71. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадяни Василик Г.М., Бойко А.А.), (Проєкт № 

2486); 

72. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Дубський В.І., Дубська М.А., Кліщ Т.С., 

Марченко М.М.), (Проєкт № 2487); 

73. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 

з передачею у власність (громадянка Антошків А.Д.), (Проєкт № 2488); 

74. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадяни Гарасимович П.Ф., Пунько 

С.Ф., Семенович М.Д.), (Проєкт № 2489); 

75. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 
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приватну власність (громадяни Пунько С.Ф., Чухрай Г.І.),   (Проєкт № 

2490); 

76. Про відмову релігійній громаді храму «Покрови Пресвятої Богородиці» 

Православної Церкви України в дозволі на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування культової споруди в м.Бурштин між вулицями Квіткова 

та Лісна, (Проєкт № 2492); 

77. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Різдв’яне, 

(Проєкт № 2500); 

78. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Тенетники, 

(Проєкт № 2501); 

79. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Новий 

Мартинів, (Проєкт № 2502); 

80. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Старий 

Мартинів, (Проєкт № 2503); 

81. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Куничі, 

(Проєкт № 2504); 

82. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Насташине, 

(Проєкт № 2505); 

83. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Слобода, 

(Проєкт № 2506); 

84. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Озеряни, 

(Проєкт № 2507); 

85. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту 

с.Задністрянське, (Проєкт № 2508); 

86. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Бовшів, 

(Проєкт № 2509). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного 

відділу. 

87. Відповіді на депутатські запити. 

88. Депутатські запити. 
89. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного дев’ятої Сесії міської ради 

восьмого скликання за основу: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний дев’ятої Сесії міської ради восьмого 

скликання за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

       За пропозиції оголошенні міським головою, відповідно до поданих 

Службових записок щодо внесення змін до Порядку денного, а саме - 

зняти з розгляду порядку денного Сесії проєкти рішень – 2364, 2515: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції оголошенні міським головою - зняти з розгляду 

порядку денного Сесії проєкти рішень – 2364, 2515 

ВИСТУПИВ: 

Володимир 

Василик, директор 

КНП Бурштинська 

центральна міська 

лікарня» 

Звернувся до депутатів із проханням перенести 

питання порядку денного з 17 пит. на 4 пит., 

доповідачем проєкту рішення, якого він є 

ГОЛОСУВАЛИ: 

       За пропозицію - перенести з 17 питання на 4 питання в порядку 

денному засідання Сесії: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозицію - перенести питання порядку денного з 17 

питання на 4 питання в порядку денному Сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного дев’ятої Сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому: 

«за» - 25 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти Порядок денний дев’ятої Сесії міської ради восьмого 

скликання в цілому, в редакції: 
1. Про виконання бюджету міста за 2020 рік, (Проєкт № 2448); 
2. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік, 

(Проєкт № 2449); 
3. Про Бюджетний регламент Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2450). 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

4. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік Комунального 
некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт № 2498). 

Доповідач: Володимир Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська 
лікарня». 

 

5. 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 № 2445); 

6. 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); 
7. 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 № 2499); 
8. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка за 2020 рік, (Проєкт № 2510); 

Доповідач: Марія Назар – начальник відділу економіки і промисловості. 
 

9. Про затвердження Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших 

видатків, пов’язаних з діяльністю Бурштинської міської ради на 2021-2025 роки,    (Проєкт № 
2444). 

Доповідач: Іванна Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби. 
 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2021 р. № 11/7-21, (Проєкт № 2497). 
Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 

11. Про укладання Меморандуму про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг, 

(Проєкт № 2446);                
12. Про створення віддалених робочих місць Центру надання адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2447). 

Доповідач: Світлана Видай - начальник відділу ЦНАП. 
 

13. Про передачу транспортних засобів на правах господарського відання КП «Житловик». 

(Проєкт № 2494); 

14. Про передачу будівель на правах оперативного управління КНП «Бурштинський міський 
центр первинної медико-санітарної допомоги», (Проєкт № 2495); 

15. Про припинення внаслідок реорганізації комунального підприємства «Підприємство 
житлово-комунального господарства с.Задністрянське» шляхом приєднання до комунального 

підприємства «Житловик», (Проєкт № 2514); 

Доповідач: Ірина Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна. 
 

16. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації «Бурштинська 

міська федерація футболу» на 2021 рік, (Проєкт № 2496). 

Доповідач: Марія Козар – начальник відділу у справах сім'ї, гендерної політики молоді і 
спорту. 

 

17. Про затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень 

на 2021-2025 роки, (Проєкт № 2491); 

18. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження  

Регламенту Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2512). 

Доповідач: Роман Іванюк – секретар ради. 
 

19. Про затвердження міської цільової програми “Захисник Вітчизни» на 2021 рік”, (Проєкт № 

2436); 
20. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади об`єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та 

об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»,   (Проєкт № 
2516); 

21. Про створення Комунального некомерційного підприємства Центр надання соціальних 

послуг Бурштинської міської ради та затвердження положення, (Проєкт № 2518). 
Доповідач: Ростислав Стасько – перший заступник міського голови 

Проєкт № 2436 – співдоповідач - представник ГРТЦК та СП. 

Проєкти: № 2516, № 2518 – співдоповідач – заступник міського голови В.Чуйко. 
 

       Земельні питання 
22. Про Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік, (Проєкт № 2493); 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Бурштинської 
міської територіальної громади, (Проєкт № 2517); 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку за адресою вул. Шухевича, м.Бурштин Івано-Франківська область, (Проєкт № 2425); 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва 
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та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування за адресою вул.Січових Стрільців, 20а м.Бурштин Івано-Франківська область з 

передачею в оренду, (Проєкт № 2426); 
26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі (овочева база) за адресою вул.Міцкевича, 
51А,51Б,51В,51Г,51Д,51Е,51Є,51Ж,51З,51И,51І м.Бурштин Івано-Франківська область з 

передачею в оренду, (Проєкт № 2427); 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду АТ 
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку (гуртожиток) за адресою вул. Стуса, 8а, м.Бурштин Івано-Франківська область, 

(Проєкт № 2428); 
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (котельні) за адресою вул.Шухевича, 
3а м. Бурштин Івано-Франківська область, (Проєкт № 2429); 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого 

сільськогосподарського призначення в с.Старий Мартинів вул.Т.Шевченка,114Ж з 
укладанням договору оренди землі (громадянин Свирида А.М.), (Проєкт № 2365); 

30. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та 

невитребуваними земельними частками (паями) за межами населеного пункту села Бовшів, 

(Проєкт № 2431); 
31. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та 

невитребуваними земельними частками (паями) за межами населеного пункту села 
Коростовичі, (Проєкт № 2432); 

32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та 
невитребуваними земельними частками (паями) за межами населеного пункту села 

Насташине, (Проєкт № 2433); 

33. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та 

невитребуваними земельними частками (паями) за межами населеного пункту села Озеряни, 

(Проєкт № 2434); 
34. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та 

невитребуваними земельними частками (паями) за межами населеного пункту села 
Юнашків, (Проєкт № 2435); 

35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни Крук  
О.С., Баран С.М., Перепічка М.Ю., Цимбалістий П.І.,Паук М.В.), (Проєкт № 2452); 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення садівництва з передачею у 
приватну власність (громадянка Леськів О.В.), (Проєкт № 2453); 

37. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельні 
частки (паї) для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва 

про право на спадщину за законом (громадянин Мурафа Р.В.), (Проєкт № 2454); 

38. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки ПАТ 
«Укртелеком» для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в с.Бовшів 

по вул.Франка, 10А, (Проєкт № 2455); 

39. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Стринжа Л.С.), (Проєкт № 2456); 

40. Про продовження (поновлення) терміну договорів оренди земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування будівель торгівілі (приватний підприємець Ружанська Т.З.), 

(Проєкт № 2457); 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду АТ 
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування (готель Супутник) за адресою 

вул.Будівельників, 1, м.Бурштин Івано-Франківська область, (Проєкт № 2458); 
42. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі (приватний підприємець Мрочко В.С.)., (Проєкт № 

2459); 
43. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі (приватний підприємець Дубовий І.О.), (Проєкт № 

2460); 
44. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельних ділянок ПАТ 

«Укртелеком» для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в 

м.Бурштин по вул. С.Стрільців 17, вул. С.Бандери 82, (Проєкт № 2461); 
45. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва 
індивідуальних гаражів з передачею у власність (громадяни Литвинець П.Й., Кушнір Б.Я.), 

(Проєкт № 2462);  

46. Про надання дозволу на складання проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у  власність (громадяни 

Дмитерко І.М., Баран І.С.), (Проєкт № 2463); 

47. Про надання дозволу ТзОВ «БІОС-КОМП’ЮТЕР» на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для обслуговування виробничих приміщень в м.Бурштин по 

вул.Шевченка, 1,1-Е, 1-Г,1-Д, (Проєкт № 2464); 

48. Про укладання договору оренди земельної ділянки для обслуговування складського 
приміщення в м.Бурштин по вул. В.Стуса №4, ТОВ СП –АЛЬЯНС, (Проєкт № 2465); 
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49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

з передачею у приватну власність (громадянка Лужна О.Г.),  (Проєкт № 2466); 
50. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з громадянином  Коханом Василем 

Зіновійовичем, (Проєкт № 2467); 

51. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин 

Білоголовський О.І.), (Проєкт № 2468); 

52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею  у приватну власність (громадянин Зеленюк В.І.), (Проєкт 

№ 2469); 
53. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни Джогол 

Н.П., Варунків В.О., Зеленюк В.І., Войцехів Д.Л., Федик І.О.), (Проєкт № 2470); 
54. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 
приватну власність (громадянка Пастух Т.Я.), (Проєкт № 2471); 

55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки зі зміною 
цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Братусь І.А.), (Проєкт 
№ 2472); 

56. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства  з передачею у  власність (громадянин Козій М.В.), 

(Проєкт № 2473); 

57. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 
будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну  власність (громадянин 

Дранута М.М.), (Проєкт № 2474); 

58. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність (громадян Вітрак В.А., Дзюбинський М.Ф.), 

(Проєкт № 2475); 
59. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка Пунько 

М.В.), (Проєкт № 2476); 
60. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну 

частку (пай) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно свідоцтва 
про право на спадщину за законом (громадянин Римарчук І.М.), (Проєкт № 2477); 

61. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Михайлик М.І.), 
(Проєкт № 2478); 

62. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
з передачею у приватну власність (громадянка Мачинська Н.М.), (Проєкт № 2479); 

63. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства з передачею у приватну власність (громадян Самборська Л.П., Николяк Я.Я.), 

(Проєкт № 2480); 

64. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну 

власність (громадянин Рега З.Д.), (Проєкт № 2481); 
65. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Тарновська О.В.), (Проєкт № 2482); 
66. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 
приватну власність (громадянин Харів Р.Р.), (Проєкт № 2483); 

67. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни 
Терпеливець Л.С., Курман М.І.), (Проєкт № 2484); 

68. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ 

«Сан Вест Енерджі Плюс» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій в с.Сарники 

(територія господарського двору), (Проєкт № 2485); 

69. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 
приватну власність (громадяни Василик Г.М., Бойко А.А.), (Проєкт № 2486); 

70. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни 

Дубський В.І., Дубська М.А., Кліщ Т.С., Марченко М.М.), (Проєкт № 2487); 

71. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Антошків А.Д.), 

(Проєкт № 2488); 

72. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
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господарства з передачею у приватну власність (громадяни Гарасимович П.Ф., Пунько С.Ф., 

Семенович М.Д.), (Проєкт № 2489); 

73. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадяни Пунько С.Ф., Чухрай Г.І.),   (Проєкт № 2490); 
74. Про відмову релігійній громаді храму «Покрови Пресвятої Богородиці» Православної 

Церкви України в дозволі на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування культової споруди в м.Бурштин між вулицями 
Квіткова та Лісна, (Проєкт № 2492); 

75. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с.Різдв’яне, (Проєкт № 2500); 
76. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с.Тенетники, (Проєкт № 2501); 

77. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель населеного пункту с.Новий Мартинів, (Проєкт № 2502); 

78. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с.Старий Мартинів, (Проєкт № 2503); 
79. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с.Куничі, (Проєкт № 2504); 
80. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с.Насташине, (Проєкт № 2505); 

81. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель населеного пункту с.Слобода, (Проєкт № 2506); 

82. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с.Озеряни, (Проєкт № 2507); 
83. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с.Задністрянське, (Проєкт № 2508); 

84. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель населеного пункту с. Бовшів, (Проєкт № 2509). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

85. Відповіді на депутатські запити. 
86. Депутатські запити. 

87. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про виконання бюджету міста за 2020 рік, (Проєкт № 2448) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга 

Петровська - 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією 

комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, яка погоджує проєкт 

рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2448 (Рішення № 01/9-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
2. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік, (Проєкт № 2449) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга 

Петров

ська - 

начальн

ик 

фінансо

вого 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва, та рекомендаціями 

Погоджувальної ради, а саме: 
Комісія погоджує проєкт  з доповненням , а саме  : 

1.Відповідно до звернень розпорядників коштів здійснити перерозподіл коштів та внести наступні 

зміни до бюджету: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний фонд 

сума,грн. 

Спеціальний  

фонд  

сума,грн. 

  Міська рада м.Бурштин   

 

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  -1468043,00 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів  

Програми благоустрою та розвитку 

55000,00 
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 комунального господарства міста Бурштин і 

села Вигівка на 2020-2022 роки 

обслуговування туалету 40000,00грн. 

Повірка та ремонт теплового лічильника-

15000,00грн. 

 

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 праці з 

нарахуваннями) 200000,00 

 

 

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 300000,00грн. 

Ремонт автомобіля -11926,00грн. 

Закупівля автозапчастин 20100,00грн. 

Членські внески Асоціації міст України 

24697,00грн. 

Виготовлення картки первинного обліку на 

військовозобов’язаних і призовників 

6000,00грн. 

Придбання меблів (для земельного відділу 

11000,00грн та в кабінет заступника 

міського голови 7000,00грн.) 18000,00грн. 

Встановлення решіток -21500,00грн 

Встановлення дашка -6700,00грн. 

Програми про Фонд міської ради на 

виконання депутатських повноважень на 

2021-2025 роки(придбання значків для 

депутатів міської ради VIII скликання 

5500,00грн.) 

Програма фінансового забезпечення  

нагородження відзнаками та грошовими 

винагородами  Бурштинської міської ради 

на 2021-2025 рік   6200,00грн. 420623,00 

 

 

0110180  

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма забезпечення 

діяльності Центру надання 

адміністративних послуг Бурштинської 

міської ради на 2021- 2022 роки)  

 

 

0118110 

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха (Комплексна цільова 

програма розвитку цивільного 

захисту  Бурштинської міської 

територіальної громадина 2021-2025рр.) 6000,00 

 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету (виправлення 

доріг автогрейдером 99000,00грн., 

придбання щебеню 49700,00грн., очищення 

від снігу та посипання доріг та пішохідних 

доріжок у зимовий період 49500,00грн.)) 198200,00 

 

 

0118230 

Інші заходи громадського порядку та 

безпеки (Програма «Безпечне місто 2021 - 

2025 роки Бурштинської міської 

територіальної громади» для встановлення у 

місті Бурштин біля пішохідних переходів 

фігурки школяра) 50000,00 

 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню -67030,68 

 

 0112152 

 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я +67030,68 

 

 0117693 Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю (Програма залучення інвестицій 

в економіку  Бурштинської міської 

+330000,00 

-330000,00 
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територіальної громади на 2021-2025 роки) 

     

  Відділ освіти і науки   

 0611010 Надання дошкільної освіти(встановлення та 

ремонт електричних мереж ДНЗ №1) 6000,00 

 

 0611021 Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти(встановлення та ремонт електричних 

мереж в Дем’янівській ЗОШ І—ІІст.) 7000,00 

 

  Відділ соціального захисту населення    

 

0810160 

 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах 

(придбання 4х стелажів, 4х полиць для 

папок,5 ящиківдля особових рахунків) 20000,00 

 

 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення (Програма 

соціального  захисту населення на 2021-

2025 роки Бурштинської  міської 

територіальної громади – виплата 

матеріальних допомог) 200000,00 

 

  Фінансовий відділ   

 

3719770 

Інші субвенції(субвенція Галицькій МТГ 

для Галицького ТЦСО на здійснення 

видатків для утримання самотніх людей та 

інвалідів Бурштинської міської 

територіальної громади) 300000,00 

 

  Відділ культури   

 

1011080 

 Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами(сантехнічні матеріали-500,00грн., 

придбання та встановлення 

електролічильника 2000,00грн.) 

2500,00 

 

 

1014060 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів(для придбання та повірки 

електричних лічильників) 

2720,00 

 

  ВСЬОГО 330000,00 -330000,00 

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 330000,00грн. 

 2.Частину вільного залишку коштів загального фонду спрямувати фінансовому відділу для надання 

субвенції для УСБУ за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (Програма профілактики злочинності на 

2021-2025 роки) в сумі 30000,00грн. 

3.Відповідно до звернень розпорядників коштів здійснити перерозподіл коштів та внести наступні 

зміни до бюджету: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний фонд 

сума,грн. 

Спеціальний  

фонд сума,грн. 

  Міська рада м.Бурштин   

 

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  -50000,00 

 

 

0118420 

Інші заходи у сфері засобів масової 

інформації(Міська програма «Відкрите 

місто - влада для людей» на 2021 рік) +50000,00 

 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню -14158,37 

 

 0112152 

 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я 14158,37 

 

 0116015 Забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів 17705,26 

-17705,26 

  ВСЬОГО   

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 17705,26грн. 

 4.Частину вільного залишку коштів загального фонду в сумі  спрямувати: 

Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» для 

фінансування Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області на 2021-2025 рр.(поточний ремонт системи опалення в приміщенні 

Бурштинської міської ради)  в сумі 5241,05грн. 

Фінансовому відділу за КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» для надання 

субвенції Галицькому РТЦК та СП на фінансування міської цільової програми “Захисник Вітчизни» на 
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2021рік”(проведення 3-х денних навчальних зборів -3000,00грн., проведення урочистих проводів 

призовників 4000,00грн., бланки для формування особистих справ-5000,00грн., проведення відбору та 

направлення кандидатів для вступу в вищі військові навчальні заклади-0,2тис.грн.) 

5.Врахувати в складі доходів: 

5.1.Загального фонду «Іншу субвенцію» за ККД  41053900 в сумі 46600,00грн. та спрямувати відділу 

соціального захисту населення 

КПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 13600,00грн. 

КПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 

війни»15000,00грн. 

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»18000,00грн. 

5.2.Спеціального фонду: 

5.2.1. «Іншу субвенцію» за ККД  41053900 та спрямувати Бурштинській міській раді (для КНП 

«"Бурштинська Центральна міська клінічна лікарня" Івано-Франківської області) за КПКВКМБ 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 429442,00грн.( Реконструкція пологового 

відділення КНП "Бурштинська Центральна міська клінічна лікарня" Івано-Франківської області 

229442,00грн., Капітальний ремонт приміщення КНП "Бурштинської центральної міської лікарні" 

Бурштинської міської ради, Пологове відділення, м. Бурштин, вул. Шухевичів,15 200000,00грн.) 

5.2.2. «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів» за ККД 41053600 в 

сумі 491500,00грн.та спрямувати Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні 

заходи за рахунок цільових фондів»: 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. Лісна від будинку № 1 до 

будинку № 17 в м. Бурштин Івано-Франківської області 49980,00грн. 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. Миколайчука від будинку 

№ 1 до будинку № 17 в м. Бурштин Івано-Франківської області 49500,00грн. 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. Незалежності від будинку 

№ 2 до будинку № 12 в м. Бурштин Івано-Франківської області 45500,00грн. 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. Квіткова від будинку № 1 

до будинку № 17 в м. Бурштин Івано-Франківської області 48520,00грн. 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення в урочищі «Глинище», м. Бурштин 

Івано-Франківської області 298000,00грн.  і рекомендує прийняти його на черговій сесії. Протокол №3 

від 16.02.2021, №4 від 24.02.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2449 за основу: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2449 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції і висновки постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, Проєкт № 2449: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції і висновки постійної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, Проєкт № 2449 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2449 (Рішення № 02/9-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
3. Про Бюджетний регламент Бурштинської міської ради,  
(Проєкт № 2450) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга 

Петровська - 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками постійної 

комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва про погодження проєкту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2450 (Рішення № 03/9-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/9-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, 

(Проєкт № 2498) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Василик - 

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна міська 

лікарня» 

Ознайомив з проєктом рішення з презентацією на 

слайді, та запропонував підтримати Звіт за 2020 рік 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Василь 

Андрієшин - 

міський голова 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення. 

Задали питання доповідачу, в тому числі - щодо 

отримання (нарахування) надбавки (відсотковості) до 

з/плати за роботу із ковідними хворими, правомірності 

розподілу цих виплат, повноцінного здійснення виплат 

усім працівникам, які працюють із такими хворими. 

Зазначили про обмеження доступу відвідувачів до 

лікувальних відділень де перебувають ковідні хворі, і 

загалом про важливість розвитку медичної галузі в 

Бурштинській громаді. 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради 

Ігор Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2498 (Рішення № 04/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 1 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

5. 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 № 2445) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар – 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та зазначила про 

доповнення додатку до рішення – зміни до Плану 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської громади на 2021 рік - відповідно до 

службової записки Ірини Бандури (сектор ЖКГ) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2445 за основу: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2445 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції озвучені доповідачем - відповідно до службової записки 

Ірини Бандури (сектор ЖКГ) доповнити додаток до рішення – зміни до 

Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської 

громади на 2021 рік додатково двома пунктами, Проєкт № 2445: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції - доповнити додаток до рішення – зміни до Плану 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської громади 

на 2021 рік додатково двома пунктами, Проєкт № 2445 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2445 (Рішення № 05/9-21) в цілому: 
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«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

6. 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) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар – 

начальник відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійних комісій – з 

доповненнями до складу робочої групи з моніторинг 

Стратегії сталого розвитку міста Бурштин до 2030 року 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Надала пропозицію про внесення змін до п.3 проєкту 

рішення, доповнивши пп.3.1 в такій редакції: 

- Робочій групі до 01.04.2021 напрацювати зміни та 

доповнення до Стратегії з врахуванням змін в 

територіальній громаді, подати на розгляд комісії та 

затвердження сесії міської ради в квітні поточного року; 

- до 01.04.2021 провести аналіз діяльності АМЕР міста 

Бурштин (код ЄДРПОУ 32404747), в інтересах громади 

відновити її роботу, в т.ч. як інформаційно - 

комунікаційного центру 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, в т.ч. щодо 

належного підходу у формуванні Стратегії, а не лише зміни 

її назви, передбачення коштів, розроблення поетапності із 

залученням фахівців. 

Висловились щодо необхідності доопрацювати проєкт 

рішення, в тому числі Стратегію. 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради 

Ігор Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Ганна Очкур, 

депутат міської 

ради 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Петро Савка, 

депутат міської 

ради 

Ігор Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Надав пропозицію - зняти з розгляду і відправити проєкт 

рішення на доопрацювання 

 
Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Висловила позицію, що не заперечує щодо відправлення 

проєкту рішення на доопрацювання 

 
Василь Андрієшин - 

міський голова 

Запропонував поставити на голосування озвучені пропозиції 

депутатів – зняти з розгляду проєкт рішення і відправити 

його на доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про зняття з розгляду - відкладення проєкту рішення на доопрацювання, 

Проєкт № 2451: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду - відкласти проєкт рішення № 2451 на доопрацювання 
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СЛУХАЛИ: 

7. 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 № 2499) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар – 

начальник відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та змістом 

рекомендацій (висновками) постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, а саме: 
 Комісія погоджує проєкт №2499, а саме: 

-Зняти з п. Капремонт доріг, розробка робочих проєктів, їх експертиза та 
коригування -86031,0грн. 

- направити на п.Робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вулиці Липова в м.Бурштин Івано-Франківської області» 
+45509,00грн. 

- направити на п.Робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул.Стуса, вул.Коновальця в м.Бурштин, Бурштинської 
об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської 

області+40522,00грн. 

-зняти з п.Капітальний ремонт ліфтів -17705,26грн. 
-направити на п.19 Поточний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинках +17705,26грн. та викласти у наступній редакції: 

п.19.1.Поточний ремонт ліфта по вул.Стефаника,17(ІІпід’їзд)-37546,99грн. 
п.19.2.Поточний ремонт ліфта по вул.Стефаника,15 (І під’їзд)-30158,27грн.  

і рекомендує прийняти його на черговій сесії.  

Протокол №4 від 24.02.2021 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Марія Козар, 

депутат міської 

ради 

Внесла пропозицію - доповнити проєкт рішення 

наступними пунктами:  

- Послуги з технічного обслуговування системи 

газопостачання та газового обладнання об’єктів 

адміністративних будинків с.Коростовичі, с.Тенетники, 

с.Насташине +9990.50 грн; 

Зняти з п. Послуги по оренді і обслуговування санітарних 

біокабін – 9990,50 грн. 

- Підсипка дороги на новому кладовищі +98000,0 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2499 за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2499 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва та депутата міської ради М.Козар,  Проєкт № 2499: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції - постійної комісії та депутата міської ради 

М.Козар, Проєкт № 2499 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2499 (Рішення № 06/9-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка за 2020 рік,      

(Проєкт № 2510) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар – 

начальник 

відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та погодженням 

постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2510 (Рішення № 07/9-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/9-21 в цілому (рішення додається) 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив перерву, відповідно до регламенту 

Оголошено перерву на 15 хвилин 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження Програми фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю 

Бурштинської міської ради на 2021-2025 роки, (Проєкт № 2444) 

ДОПОВІЛА: 

Іванна 

Федунків – 

головний 

бухгалтер 

бухгалтерської 

служби 

Ознайомила з проєктом рішення та погодженням постійної 

комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва зі змінами:   

- по тексту слова «наказ» замінити на «розпорядження» - в 

Розділі 7, п.7.2 – вважати технічною правкою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2444 (Рішення № 08/9-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
10. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2021 р.           

№ 11/7-21, (Проєкт № 2497) 

ДОПОВІЛА: 

Іванна Томин – 

начальник 

відділу освіти і 

науки 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками (рекомендаціями) постійних комісій, 

зазначила про пропозицію в т.ч. погоджувальної ради – 

внести зміни до часу проведення тестування, в п.1.2 

Критерії оцінювання конкурсних випробувань…: -«не 

довше 40 хв.» замінити -«не довше 50 хв.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2497 за основу: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2497 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію - внести зміни до часу проведення тестування, в п.1.2 

Критерії оцінювання конкурсних випробувань…: -«не довше 40 хв.» 

замінити -«не довше 50 хв.», Проєкт № 2497: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції - внести зміни до часу проведення тестування, в 

п.1.2 Критерії оцінювання конкурсних випробувань…: -«не довше 40 хв.» 

замінити -«не довше 50 хв.», Проєкт № 2497 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2497 (Рішення № 09/9-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/9-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
11. Про укладання Меморандуму про співпрацю у сфері надання 

адміністративних послуг, (Проєкт № 2446) 

ДОПОВІЛА: 

Світлана Видай 
- начальник 

відділу ЦНАП 

Ознайомила з проєктом рішення та погодженнями 

постійних депутатських комісій 
 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Ігор Карвацький, 

депутат міської 

ради 
Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення 

Олег Кобель, 

депутат міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2446 (Рішення № 10/9-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
12. Про створення віддалених робочих місць Центру надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2447) 

ДОПОВІЛА: 

Світлана Видай 
- начальник 

відділу ЦНАП 

Ознайомила з проєктом рішення та погодженнями 

постійних депутатських комісій 
 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Петро Ковальчук, 

депутат міської 

ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення 

Мар’яна Федів, 

депутат міської 

ради 

Ганна Очкур, 

депутат міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2447 (Рішення № 11/9-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
13. Про передачу транспортних засобів на правах господарського 

відання КП «Житловик». (Проєкт № 2494) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура - 

завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та погодженням 

постійної депутатської комісії 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2494 (Рішення № 12/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про передачу будівель на правах оперативного управління КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги», (Проєкт № 2495) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура - 

завідувач сектору 

Ознайомила з проєктом рішення та погодженням 

постійної депутатської комісії 
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ЖКГ і обліку 

комунального 

майна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2495 (Рішення № 13/9-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про припинення внаслідок реорганізації комунального 

підприємства «Підприємство житлово-комунального господарства 

с.Задністрянське» шляхом приєднання до комунального підприємства 

«Житловик», (Проєкт № 2514) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура - 

завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та погодженням 

постійної депутатської комісії 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2514 (Рішення № 14/9-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

16. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 

організації «Бурштинська міська федерація футболу» на 2021 рік, 

(Проєкт № 2496) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Козар – 

начальник 

відділу у справах 

сім'ї, гендерної 

політики молоді і 

спорту 

Ознайомила з проєктом рішення та пропозиціями 

(висновками) постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні проєкту рішення, задали 

питання доповідачу про плани заходів на передбачені 

даною програмою кошти, щодо статутної діяльності 

громадської організації та інше 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

Петро 

Ковальчук, 

депутат міської 

ради 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Ганна Очкур, 

депутат міської 

ради 

Ігор Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 
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Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

Внесла пропозицію внести зміни до програми 

фінансової підтримки громадської організації 

«Бурштинська міська федерація футболу» на 2021 рік, 

(Проєкт № 2496) – вилучивши в Розділі 3 підпункт – 

«здійснення статутної діяльності» 

 

Ігор Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Надав пропозицію зняти з розгляду (відкласти) проєкт 

рішення і повернутися до нього після заслуховування 

звіту голови Федерації 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2496 за основу: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 11 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2496 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата міської ради Н.Василащук – вилучивши в Розділі 3 

підпункт – «здійснення статутної діяльності», Проєкт № 2496: 

«за» - 10 

«проти» - 2 

«утрим.» - 13 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення (пропозиція комісії) не прийнято, оскільки не отримало необхідної 

більшості голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова, Проєкт № 2496 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата міської ради І.Карвацького – відкласти з розгляду 

проєкт рішення і повернутися до нього після заслуховування звіту голови 

Федерації, Проєкт № 2496: 

«за» - 9 

«проти» - 2 

«утрим.» - 14 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення (пропозиція комісії) не прийнято, оскільки не отримало необхідної 

більшості голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова, Проєкт № 2496 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2496 (Рішення № 15/9-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 3 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
17. Про затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2021-2025 роки, (Проєкт № 2491) 

ДОПОВІВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженням 

постійних депутатських комісій, зокрема внести тех. 

правку по тексту Програми замінивши слова «міський 

бюджет» на «бюджет Бурштинської міської 

територіальної громади» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2491 (Рішення № 16/9-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

18. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 № 41/2-

20 «Про затвердження Регламенту Бурштинської міської ради», 

(Проєкт № 2512) 

ДОПОВІВ: 

Роман Іванюк 
– секретар ради 

Ознайомив з проєктом рішення та пропозиціями 

(висновками і рекомендаціями) постійної комісії з 

питань гуманітарної сфери: 
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Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на 

розгляд сесії Бурштинської міської ради зі змінами. 

Пункт 5 викласти в наступній редакції: "Якщо відразу після 

визначення результатів голосування від депутата до головуючого 

надходить усна заява про те, що він був присутній у залі, але не зміг 

проголосувати через збій в роботі пульта, вноситься пропозиція про 

проведення повторного голосування по даному проекту рішення чи 

пропозиції". Протокол №6 від 19.02.2021. 
 

Відповідно до Службової записки начальника 

юридичного відділу спільно із секретарем ради, надано 

пропозиції: 
В заголовку «Регламенту Бурштинської  

міської ради затвердженого рішенням» 

1.4. Частину 8 статті 31 доповнити реченням:  

«У разі негативного висновку профільної депутатської комісії з 

питань, що пропонуються на розгляд ради, комісія подає 

альтернативні пропозиції щодо вирішення даного питання». 

1.5. В частині 1 статті 36 після 12 підпукту доповнити підпунктом 

13 такого змісту: 

«- про депутатські запити та відповіді на них»,  відповідно пп. 13 

вважати пп. 14. 

1.6. Назву статті 69 викласти у такій редакції:  «Оприлюднення, 

набрання чинності рішень ради». 

1.6.1. В частині 3 статті 69 вилучити: « (63) ». 

1.6.2. В частині 4 статті 69 завершити словами:  «…, опублікованих 

на офіційному сайті міської ради та друкованих засобах масової 

інформації.». 

1.7. Частину 5 статті 9 доповнити абзацом: 

«Для організації підготовки та проведення депутатських звітів, 

єдиних депутатських днів, визначити єдиний день депутата – 

другий четвер кожного місяця». (Пропозиції юридичного відділу 

та секретаря ради) 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради 
Взяли участь у обговоренні проєкту рішення, задали 

питання доповідачу щодо відповідності Закону 

прийняття процедурного рішення за депутатськими 

запитами та відповідями на них 

Ігор 

Карвацький, 

депутат міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2512 за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2512 за основу 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Ігор Харів, 

депутат міської 

ради 

Задав питання щодо процедури голосування 

 

Марія 

Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Зазначила, що процедурне рішення – це рішення ради, 

яке не потребує паперового оформлення рішення. 

Надала пропозицію доповнити (за рекомендацією 

міського голови) п.1.7 проєкту рішення доповнити - 
«Для організації підготовки та проведення депутатських звітів, 

єдиних депутатських днів, визначити єдиний день депутата – 

другий четвер кожного місяця (адміністративна будівля міської 

ради, вул.Січових Стрільців, 4, м.Бурштин, з 13:00 год.)» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції постійної комісії з питань гуманітарної сфери, юридичного 

відділу спільно із секретарем ради, Проєкт № 2512: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції постійної комісії з питань гуманітарної сфери, 

юридичного відділу спільно із секретарем ради - наведені вище, 

Проєкт № 2512 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2512 (Рішення № 17/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
19. Про затвердження міської цільової програми «Захисник Вітчизни» 

на 2021 рік”, (Проєкт № 2436) 

ДОПОВІВ: 

Ростислав 

Стасько – 

перший 

заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженням 

постійних депутатських комісій 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2436 (Рішення № 18/9-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив обідню перерву, відповідно до регламенту – 

до 14:30 год. 

Обідня перерва 

 

СЛУХАЛИ: 

20. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади об`єкта соціальної 

інфраструктури державної форми власності та об’єктів соціальної 

інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»,  (Проєкт № 2516) 

ДОПОВІВ: 

Ростислав 

Стасько – перший 

заступник міського 

голови 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженням 

постійних депутатських комісій, а саме: 
Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально–економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва погоджує проєкт  і рекомендує прийняти його на 

черговій сесії. Протокол № 4 від 24.02.2021 
 

Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово–

комунального господарства, енергозбереження та транспорту 

підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської територіальної громади., представивши на 

сесії «протокол про наміри», підписаний обома сторонами. 

Протокол № 6 від 18.02.2021 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Ігор Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні проєкту рішення, задали питання 

доповідачу та представнику ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС 

Ростиславу Витриховському. 

Обговорювані питання: 

- щодо процедури передачі об’єктів державної та приватної 

форми власності; 

- щодо уповноваження від ДТЕК Західенерго на підписання 

документів про ініціативу передачі об’єктів; - щодо кількості 

рішень, які необхідно прийняти для повного завершення 

процедури передачі цих об’єктів; 

- щодо роботи комісії з передачі об’єктів; 

- щодо вартості витрат на утримання даних об’єктів (яка 

закладена ціна на теплову енергію?); 

- щодо необхідності проведення ремонтних робіт і скільки 

буде передбачено коштів для їх проведення; 

- щодо виконання ДТЕК своїх зобов’язань, в мірі, якомога 

краще; 

- питання звернення до обласної ради відносно їх долучення 

до підтримки, розвитку і утримання даних об’єктів 

соціальної інфраструктури в м.Бурштині 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

Ростислав 

Витриховський, 

представник ВП 

ДТЕК 

Бурштинська ТЕС 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

Петро Ковальчук, 
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депутат міської 

ради 

Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Петро Савка, 

депутат міської 

ради 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради 

Василь Андрієшин 

– міський голова 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2516 (Рішення № 19/9-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

21. Про створення Комунального некомерційного підприємства Центр 

надання соціальних послуг Бурштинської міської ради та 

затвердження положення, (Проєкт № 2518) 

ДОПОВІВ: 

Ростислав 

Стасько – 

перший 

заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями 

постійних депутатських комісій 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2518 (Рішення № 20/9-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

22. Про Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2021 рік, (Проєкт № 2493) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та пропозиціями 

(висновками) спільного засідання постійних комісій - 
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 та 

Погоджувальної ради 
Комісія вирішила погодити проєкт рішення зі змінами згідно з Додатком та 

винести на розгляд сесії. Протокол № 3 від 24.02.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2493 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2493 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновки) спільного засідання постійних комісій та 

Погоджувальної ради – викладені у Додатку, Проєкт № 2493: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції постійних депутатських комісій та Погоджувальної 
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ради, Проєкт № 2493 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2493 (Рішення № 21/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів Бурштинської міської 

територіальної громади, (Проєкт № 2517) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної комісії та запропонував 

підтримати зміни до проєкту – додати опрацьований 

Додаток до проєкту рішення із проінвентаризованими 

шістьма земельними ділянками 

ВИСУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні проєкту рішення, задали 

питання доповідачу 

Мар’яна Федів, 

депутат міської 

ради 

Іван Пізь, 

депутат міської 

ради 

Ігор Карвацький, 

депутат міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2517 за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2517 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію автора проєкту рішення - земельно-екологічного відділу 

підтримати зміни – додати опрацьований Додаток до проєкту рішення із 

проінвентаризованими шістьма земельними ділянками, Проєкт № 2517: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозицію (зміни) - додати опрацьований Додаток до проєкту 

рішення із проінвентаризованими земельними ділянками, Проєкт № 2517 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2517 (Рішення № 22/9-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою 

вул.Шухевича, м.Бурштин Івано-Франківська область,  (Проєкт № 2425) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями 

постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
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екологічного 

відділу 

історичного середовища та благоустрою. 

Зазначив на необхідності виправлення технічних 

правок у цьому та інших Проєктах рішень, в частині 

поставлення контролю на відповідного заступника 

міського голови, так як проект був сформований до  

розподілу функціональних обов’язків заступників 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2425 (Рішення № 23/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування за адресою 

вул.Січових Стрільців, 20а м.Бурштин Івано-Франківська область з 

передачею в оренду, (Проєкт № 2426) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення і висновком постійної 

комісії. Зазначив, що на даній земельній ділянці є заїзд 

до ПВК РАДІО (Електрон), тобто спільне користування 

земельною ділянкою, тому вніс пропозицію - проект 

рішення, після п.4, доповнити пунктом 5, такого змісту: 

«5.Після реєстрації договору оренди ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО укласти договір сервітуту з «ПВК 

РАДІО» щодо проїзду через дану земельну ділянку з 

подальшою його реєстрацією» 

ВИСУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні проєкту рішення, задали 

питання доповідачу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2426 за основу: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2426 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію автора проєкту рішення - земельно-екологічного відділу - 

після п.4, доповнити пунктом 5, такого змісту: 

«5.Після реєстрації договору оренди ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО укласти договір 

сервітуту з «ПВК РАДІО» щодо проїзду через дану земельну ділянку з 

подальшою його реєстрацією», Проєкт № 2426: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозицію (зміни) - доповнити пунктом 5, такого змісту: 

«5.Після реєстрації договору оренди ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО укласти договір 

сервітуту з «ПВК РАДІО» щодо проїзду через дану земельну ділянку з 

подальшою його реєстрацією», Проєкт № 2426 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2426 (Рішення № 24/9-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/9-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(овочева база) за адресою вул.Міцкевича, 51А, 51Б, 51В, 51Г, 51Д, 51Е, 51Є, 

51Ж, 51З, 51И, 51І м.Бурштин Івано-Франківська область з передачею в 

оренду,  (Проєкт № 2427) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями 

постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2427 (Рішення № 25/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку (гуртожиток) за 

адресою вул. Стуса, 8а, м.Бурштин Івано-Франківська область,            

(Проєкт № 2428) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями 

постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою. 

Зазначив на необхідності виправлення технічних 

помилок у тексті проекту, в п.1 виправити:  

-з вул.Шухевича на вул.В.Стуса, 8А; 

-зазначена площа 0,3280га, замінити на площу 0,0433га 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2428 (Рішення № 26/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення в оренду АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (котельні) за адресою вул.Шухевича, 3а м. Бурштин 

Івано-Франківська область, (Проєкт № 2429) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями 

постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою. 

(виправлення технічних помилок у тексті проекту – з 

Шухевича, 8а на вул.Шухевича, 3а) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2429 (Рішення № 27/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/9-21 в цілому (рішення додається) 

 



26 
 

СЛУХАЛИ: 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для іншого сільськогосподарського призначення в с.Старий 

Мартинів вул.Т.Шевченка,114Ж з укладанням договору оренди землі 

(громадянин Свирида А.М.), (Проєкт № 2365) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями 

постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2365 (Рішення № 28/9-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив перше пленарне засідання дев’ятої 

Сесії міської ради восьмого скликання 

закритим. 

Зазначив, що наступне, друге пленарне 

засідання дев’ятої Сесії відбудеться 05.03.2021 

 

 

 

Примітка: відеотрансляцію дев’ятої Сесії міської ради восьмого скликання розміщено 

на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні документи». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Василь Андрієшин 


