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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

тринадцятої позачергової сесії міської ради восьмого скликання 

 

від 07 червня 2021 року                                                                                        м.Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 11:16 

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 – Богдан Рибчук, Ганна Очкур. 
 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив тринадцяту позачергову Сесію міської ради 

восьмого скликання відкритою 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин - 
міський голова 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт 

Порядку денного тринадцятої позачергової Сесії міської 

ради восьмого скликання – поставивши на голосування: 
1. Про внесення змін до Регламенту Бурштинської міської ради 

затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 

«Про затвердження Регламенту Бурштинської міської ради», 

(Проєкт № 2743), Рішення від 21.05.2021 № 32/12-21 – зупинене 

відповідно до розпорядження міського голови від 26.05.2021 № 

298. 

Доповідач: Р.Іванюк – секретар ради. 

2. Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального 

майна Бурштинської міської територіальної громади для 

передачі майна в оренду у 2021 році без проведення аукціону, 

(Проєкт № 2773). 

Доповідач: І.Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку 

комунального майна. 

3. Про погодження прийняття майна комунальним 

некомерційним підприємством «Бурштинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області, яке перебуває в оперативному 

управлінні КНП «Рогатинський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Рогатинської  міської ради. (Проєкт № 

2767). 

Доповідач: В.Чуйко – заступник міського голови. 

4. Про внесення змін в Положення про відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Бурштинської міської ради. (Проєкт 

№ 2774). 

Доповідач: С.Видай -  начальник відділу «ЦНАП». 

5. Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік. 

(Проєкт № 2766). 

6.  Про надання дозволу ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ» на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних  

будівель  і споруд технічної  інфракструктури (розподілення 

газу) для розміщення газорегуляторного пункту в с.Дем’янів 

урочище Коло Цюлюпи. (Проєкт № 2765). 

Доповідач: О.Бесага – в.о. начальника земельно-екологічного 

відділу. 
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7. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік. (Проєкт № 2772). 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу. 

8. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до 

Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр - 

міністра України Дениса Шмигаля, щодо недопущення 

звуження соціальних прав українців. (Проєкт № 2764). 

Доповідач: Р.Бардашевський – депутат міської ради. 

9.  Депутатські запити. 

10.  Різне. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про проєкт порядку денного тринадцятої позачергової Сесії міської ради 

восьмого скликання: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт порядку денного 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до Регламенту Бурштинської міської ради затвердженого 

рішенням міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження Регламенту 

Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2743) - Рішення від 21.05.2021 № 32/12-21 – 

зупинене відповідно до розпорядження міського голови від 26.05.2021 № 298 

ДОПОВІВ: 

 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

   Ознайомив присутніх про зупинення рішення міської 

ради від 21.05.2021 № 32/12-21 «Про внесення змін до 

Регламенту Бурштинської міської ради затвердженого 

рішенням міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про 

затвердження Регламенту Бурштинської міської ради» 

відповідно до розпорядження міського голови від 

26.05.2021 № 298, в зв’язку із невідповідністю внесених 

пропозицій до проекту рішення нормам регламенту. 

    Зазначив про обґрунтування зауважень до рішення ради: 
- Відповідно до частини 10 статті 32 (Узгодження проекту 

рішення) регламенту Бурштинської міської ради затвердженого 

рішенням міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 - узагальнення 

зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення 

остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проекту і 

можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях 

постійних комісій ради. 

     В зв’язку із чим, внесена пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань гуманітарної сфери до проекту рішення (щодо 

заміни місцями послідовності поставлення на голосування 

пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому вигляді) 

прийнята та викладена у рішенні від 21 травня 2021 року № 

32/12-21 з невідповідністю зазначеної норми регламенту, та 

позбавляє ініціатора (автора, співавтора) проекту рішення 

можливості узагальнити, доопрацювати і запропонувати для 

розгляду напрацьований із врахуванням обґрунтованих 

пропозицій (правок) проект рішення. 

     Тому, відповідно до частини 4 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням визначено: 

    - Скликати 07 червня 2021 року о 10 год. 00 хв. позачергову 

сесію Бурштинської міської ради. 

    - Внести на повторний розгляд позачергової сесії 

Бурштинської міської ради рішення «Про внесення змін до 

Регламенту Бурштинської міської ради затвердженого рішенням 

міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження 

Регламенту Бурштинської міської ради» із обґрунтуванням 

зауважень. 

   Надав пропозицію в порядку повторного розгляду поставити 

на голосування відхилення зауваження міського голови 

(подолання вето міського голови), та зазначив, що в разі 

підтвердження рішення двома третинами депутатів, воно 

набирає чинності. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Взяли участь в повторному розгляді і обговоренні 

зупиненого рішення, задали питання доповідачу, в т.ч. 

щодо послідовності поставлення на голосування 

письмових пропозицій 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

Ігор Харів, 

депутат міської 

ради 

Ігор Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

Василь 

Андрієшин - 

міський голова 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Надала пропозицію підтримати відхилення зауважень 

міського голови (подолати вето) щодо зупиненного 

міським головою рішення міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відхилення вето міського голови: 

«за» - 8 

«проти» - 8 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

   Рішення не прийнято, оскільки не отримано необхідної кількості (більшості) 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський 

голова. 

Рішення від 21.05.2021 № 32/12-21 «Про внесення змін до Регламенту 

Бурштинської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2020 

№ 41/2-20 «Про затвердження Регламенту Бурштинської міської ради» - не 

набуло чинності 

 

СЛУХАЛИ: 
1. 2. Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна 

Бурштинської міської територіальної громади для передачі майна в оренду у 2021 

році без проведення аукціону, (Проєкт № 2773) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура - 

завідувач сектору ЖКГ 

і обліку комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками 

постійної комісії  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2773 (Рішення № 01/13-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/13-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про погодження прийняття майна комунальним некомерційним підприємством 

«Бурштинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області, яке перебуває в оперативному 

управлінні КНП «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Рогатинської  міської ради, (Проєкт № 2767) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Чуйко – 

заступник міського 

голови 

Ознайомив з проектом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2767 (Рішення № 02/13-21) в цілому: 
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«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/13-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
4. Про внесення змін в Положення про відділ «Центр надання адміністративних 

послуг» Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2774) 

ДОПОВІЛА: 

Світлана Видай -  

начальник відділу 

«ЦНАП» 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) комісії 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2774 (Рішення № 03/13-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/13-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 

раді на 2021 рік, (Проєкт № 2766) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга Бесага – в.о. 

начальника земельно-

екологічного відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками і 

пропозиції  спільного засідання 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 по питаннях винесених на розгляд 

позачергової сесії міської ради восьмого 

скликання проєкту рішення № 2766: 

- Комісія погоджує Проект рішення № 2766 Про внесення 

змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2021 рік зі змінами згідно 

додатку №1 та винести на розгляд сесії. 
Протокол спільної  комісії №7 від 04.06.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2766 - за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2766 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (відповідно до Додатку 1) № 2766: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни – пропозиції спільної комісії, Проєкт № 2766 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2766 (Рішення № 04/13-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/13-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

6. Про надання дозволу ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ» на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних  будівель  і споруд технічної  

інфракструктури (розподілення газу) для розміщення газорегуляторного 

пункту в с.Дем’янів урочище Коло Цюлюпи, (Проєкт № 2765) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга Бесага – в.о. 

начальника земельно-

екологічного відділу 

     Ознайомила з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування, 

території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, 

а саме: 
        Комісія пропонує внести наступні зміни в Проект 

рішення: 

     Доповнити заголовок проекту рішення та викласти в 

такій редакції:  

- Про надання дозволу ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ» на 

виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки 

комунальної власності для розміщення запірної 

арматури, газопроводу на яку поширюється право 

земельного сервітуту в с. Дем’янів урочище Коло 

Цюлюпи. 

        Доповнити мотивувальну частину проекту рішення 

та викласти в такій редакції:  

- Розглянувши подане до міської ради клопотання ТзОВ 

«ГАЛИЧ ПРОМ», про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки 

комунальної власності для розміщення запірної 

арматури, газопроводу на яку поширюється право 

земельного сервітуту в с. Дем’янів, урочище «Коло 

Цюлюпи», відповідно до ст. 29 та 55¹ Закону України 

«Про землеустрій», ст. 79, 79¹, 99 та 101 Земельного 

кодексу України, керуючись статтями 25 та 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

        Доповнити пункт 1 проекту рішення та викласти в 

такій редакції:  

- Надати дозвіл ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ», на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки 

комунальної власності для розміщення запірної 

арматури, газопроводу на яку поширюється право 

земельного сервітуту в с. Дем’янів, урочище «Коло 

Цюлюпи», загальною орієнтовною площею 0,0010 га з 

наступним укладанням договору про встановлення 

земельного сервітуту.  

       Доповнити пункт 2 проекту рішення та викласти в 

такій редакції:  

- Розроблену та погоджену технічну документацію щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки 

комунальної власності для розміщення запірної 

арматури, газопроводу на яку поширюється право 

земельного сервітуту у встановленому порядку подати на 

розгляд та затвердження міської ради.  

Комісія рекомендує винести проект рішення на розгляд 

сесії зі змінами.   Протокол № 11 від 04.06.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2765 за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2765 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії - до проекту рішення (наведені вище) № 2765: 

«за» - 23 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИ РІШИЛИ: Підтримати зміни комісії,  Проєкт № 2765 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2765 (Рішення № 05/13-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/13-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
7. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021 рік, (Проєкт № 2772) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга 

Петровська 
– начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, а саме: 
 

Комісія погоджує проєкт зі змінами: 

п.2 викласти в новій редакції: 

2.Відповідно до рішення міської ради «Про внесення змін в перелік 

природоохоронних заходів фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік» 

внести зміни до спеціального фонду бюджету: 

2.1.По міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи 

за рахунок цільових фондів» зменшити бюджетні призначення на 

суму 1 427 577,00грн. 

2.2.По фінансовому відділу: 

2.2.1.за КПКВКМБ 3719740 «Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення природоохоронних заходів» збільшити бюджетні 

призначення на суму 847264,00грн.: 

- для надання субвенції обласному бюджету для влаштування 

зовнішніх каналізаційних мереж і споруд на них для реалізації 

проекту «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини по вулиці 

Шевченка с.Старий Мартинів Галицького району нове будівництво» 

в сумі 247264,00грн. 

-для надання субвенції бюджету Галицької міської територіальної 

громади для заходів з озеленення території Блюдниківської 

амбулаторії Галицького територіального центру надання соціальних 

послуг в селі Блюдники, вул.Галицька,18а, Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області в сумі 600000,00грн. 

2.2.2.за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів» для проведення 

ресурсозберігаючих заходів з утеплення приміщення пожежної в 

м.Бурштин Івано-Франківської області 49800,00грн. 

2.3.По відділу культури і туризму за КПКВКМБ 

1018340«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» 

збільшити  на суму 285265,00грн. 

2.4.По відділу освіти і науки за КПКВКМБ 

0618340«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» 

збільшити  на суму 245248,00 грн. 

ДОПОВНИТИ 

п.4.Відповідно до ст.22 Бюджетного кодексу України, рішення 

міської ради від 21 травня 2021 року №35/12-21 «Про внесення  змін 

в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 

раді на 2021 рік»: 

Уповоноважити КП «Житловик» на виконання наступних заходів з 

місцевого фонду навколишнього природного середовища  по 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2021 рік за 

КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів»: 

4.1. Розроблення технології, організація виробництва та 

застосування матеріалів, використання методів та впровадження 

технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження 
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рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного 

повітря: проведення ресурсозберігаючих заходів по аварійній заміні 

трубопроводів тепломережі на попередньо ізольовані труби по 

вулиці Шухевича до теплового пункту в м. Бурштин Івано-

Франківської області-987000,00грн. 

4.2. Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві: 

- ремонт вітродувки ВР-106-60-1,6-170000,00грн. 

- аварійна заміна компресорного блоку ВР-106-60-1,6-465396,00грн. 

- відновлення приймального резервуару побутових відходів КНС 

№2-245782,00грн. 

4.3. Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: монтаж 

каналізаційного насосного агрегату ТМЦ 125/500 на КНС №2 

(аварійний) з використанням запірної арматури та інших 

комплектуючих матеріалів 70000,00грн. 

4.4.Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою 

відвернення чи припинення забруднення підземних і поверхневих 

вод по вулицях Липовій, Енергетиків, Шухевича в місті Бурштин 

49656,00 грн. 

5.Врахувати в доходах  загального фонду бюджету: 

5.1.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій за ККД 41034500 та спрямувати міській раді для 

«Придбання медичного обладнання, а саме: 

шприцевий насос (дозатор) — 6 од., монітор пацієнта — 2 од. 

для комунального некомерційного підприємства ―Бурштинська 

центральна міська лікарня‖ Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області (Івано-Франківська область, м. Бурштин, вул. 

Р. Шухевича, 18).  в сумі 310000,00грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету 

розвитку на суму 310000,00грн. 

5.2.Іншу субвенцію за ККД 41053900 в сумі 12000,00грн. та 

спрямувати відділу соціального захисту населення за КПКВКМБ 

0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» для додаткових виплат бійцям-добровольцям, які 

брали участь у захисті територіальної цілісності та державного 

суверенітету на Сході України. 

6.Відповідно до звернень розпорядників коштів  внести зміни до 

бюджету по міській раді за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у 

сфері державного управління» (Програма про Фонд міської ради на 

виконання депутатських повноважень на 2021-2025 роки)  

збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на 

суму 21857,14грн. 

7. Частину вільного залишку коштів загального фонду , що склався 

станом на 01.01.2021 року у сумі 28000,00грн. спрямувати міській 

раді за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» для придбання та встановлення дитячого ігрового 

майданчика по вул.Шухевича в м.Бурштин. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету 

розвитку в сумі 28000,00 грн. і рекомендує прийняти його на 

позачерговій сесії. 
Протокол  № 9 від 04.06.2021 
 

Разом з тим, додатково запропонувала внести зміни - 

здійснити внутрішню перекидку - з відшкодування різниці 

ціни (тарифу) на ЖКП зменшити призначення, та відповідно 

збільшити за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення 

функціонування підприємств, установ, організацій…, 

«Програми фінансової підтримки КП «Житловик» на 2021р.» 

(оплата електроенергії) на суму 250 тис.грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2772 за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 



8 
 
ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2772 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення № 2772: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни (наведені вище), Проєкт № 2772 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2772 (Рішення № 06/13-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/13-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
8. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Прем’єр - міністра України Дениса Шмигаля, щодо 

недопущення звуження соціальних прав українців,  (Проєкт № 2764) 

ДОПОВІВ: 

Ростислав 

Бардашевський - 

депутат міської ради 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій. 

Зазначив, що в зв’язку із змінами, які відбулися, 

необхідно текст звернення викласти в оновленій 

редакції та зачитав його: 
Звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України 

Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 
 

Протягом останніх двох років ціни на комуналку, газ, електрику для 

населення порівняно з 2017 роком суттєво виросли, а кількість людей, що 
отримують соціальну допомогу у вигляді субсидій зменшилася більш ніж 

вдвічі. 

У «піковий» 2017 рік субсидії отримували біля 7 млн. домогосподарств. Із 
державного бюджету в той рік було виділено 72,4 млрд. грн. А в 

опалювальний період 2020-21 роки субсидії отримували лише 2,9 млн. 

домогосподарств. 
У 2021 Кабінет міністрів України ухвалив чергову антисоціальну 

Постанову № 420 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», якою з 1 травня 2021 року вводиться новий порядок 
оформлення субсидій в Україні. 

Ця постанова передбачала: 

- що всі субсидіанти мають з 1 травня подати заново заяви і декларації про 
доходи/видатки до управлінь соцзахисту, змусивши біля 3 млн осіб 

подавати новий пакет документів в управління соцзахисту. Особливо 

цинічним це виглядає під час пандемії, коли потрібно дотримуватися 
жорстких правил безпеки, масочного режиму, уникати скупчень людей 

тощо. 

- ліквідацію комісій місцевих органах влади, які ухвалювали рішення про 
надання субсидії у спірних ситуаціях, особливих та нестандартних 

випадках. Раніше до 40% всіх субсидій призначалося саме через рішення 

таких комісій. Ми прогнозуємо, що через таке рішення значна частина 
субсидіантів просто буде позбавлена субсидій. 

- позбавлення субсидій родин, які мають на депозитному банківському 
рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 56750 грн. Люди 

відкладали на «старість», на лікування, на ремонти своїх помешкань, 

поточні несправності, на інші цілі. А тепер влада позбавляла цих людей 
субсидій і примусить їх сплачувати космічні комунальні послуги за 

рахунок своїх накопичень. 

Завдяки тиску українців та команди Європейської Солідарності Уряд все ж 
вніс суттєві зміни до своїх постанов. І тепер: 

- для 85% субсидіантів вона буде призначена в автоматичному режимі. 

- до 100 тисяч гривень (із 56 750) була збільшений розмір депозитів після 
якого людина втрачає право на субсидії. 

- управлінням соцзахисту надано право, замість місцевих комісій 

призначати субсидії в особливих випадках, спірних ситуаціях. 
Але близько півмільйона українців на думку Уряду мають все ж подати 

заяви в управління соцзахисту. Тому вважаємо, що для зручності та 

безпеки громадян України влада сьогодні повинна: 
- надіслати поштою нові форми заяв і декларацій адресно до тих, хто має їх 

заново подавати; 

- забезпечити комфортні умови для прийому громадян, включаючи заходи 

безпеки від зараження на короновірусу. 

- невідкладно оновити програмне забезпечення місцевих органів влади для 

автоматичного розрахунку субсидій на новий сезон. 
- притягнути до відповідальності осіб, які ініціювали внесення на розгляд 

Уряду постанови, що обмежувала право українців на соціальну допомогу і 

створила напругу у суспільстві. 
- Верховна Рада терміново повинна внести зміни до державного бюджету 
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України 2021 р. з метою збільшення на 10 млрд. грн. видатків на субсидії. 

Збільшення видатків здійснити за рахунок зменшення фінансування Офісу 

Президента, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Офісу 
Генерального прокурора та зменшення корупційних проектів в програмі 

«Великого будівництва».  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2764 за основу: 

«за» - 16 

«проти» - 2 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2764 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (текст звернення наведено вище) № 2764: 

«за» - 15 

«проти» - 2 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни комісії Проєкт № 2764 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2764 (Рішення № 07/13-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 2 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/13-21 в цілому (рішення додається) 

 

 9. Депутатські запити - відсутні 

СЛУХАЛИ: 10. Різне 

 

Петро Савка, 

депутат міської 

ради 

Щодо ремонту автодороги Стуса – Коновальця в місті 

Бурштині 

Василь Андрієшин 

- міський голова 

Надав інформацію відносно планування і початку 

проведення ремонтних робіт автодороги 

 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив тринадцяту позачергову Сесію міської 

ради восьмого скликання закритою 

 

 

 

Примітка: відеотрансляцію тринадцятої позачергової Сесії міської ради восьмого скликання 

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

 

 

 

Міський голова                                                                           Василь Андрієшин 


