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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сімнадцятої позачергової сесії міської ради восьмого скликання 

від 20 серпня 2021 року                                                                                             м.Бурштин 

Початок: 10:00 год. 

Закінчення: 11:00 год. 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії:    

- 21 депутат міської ради (список додається); 

 

Відсутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 5 (п’ять) депутатів, а саме – Наталія Василащук, Ігор Карвацький, Володимир Рик, 

Тетяна Сенчина, Дмитро Симак 
 

ВИСТУПИВ: 

Роман Іванюк – 
секретар міської 

ради 

Оголосив сімнадцяту позачергову Сесію міської ради 

восьмого скликання відкритою 

СЛУХАЛИ: 
Про порядок денний сімнадцятої позачергової сесії міської ради восьмого 

скликання 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк – 

секретар ради 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт 

Порядку денного сімнадцятої позачергової Сесії 

міської ради восьмого скликання: 
1. Про здійснення запозичення до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік 

(Проєкт № 2958). 

2. Про внесення змін до бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021 рік (Проєкт № 

2957). 

Доповідач: Ольга Петровська  

3. Про затвердження передавальних актів щодо 

передачі майна закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади, (Проєкт № 3046). 

4. Про затвердження фактичної мережі закладів 

освіти Бурштинської територіальної громади на 2021-2022 

навчальний рік (Проєкт 3013). 

Доповідач: Іванна Томин 

5. Про внесення змін до «Програми розвитку галузі 

культури Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2023», (Проєкт № 3003). 

Доповідач: Тетяна Зорій – начальник відділу культури, 

туризму та зовнішніх зв’язків. 

6. Про затвердження Протоколу №2 від 17.08.2021 

засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на 

надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 

3047). 

Доповідач: Ірина Бандура 

7. Про внесення змін в Перелік природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 

2021 рік (Проєкт № 2956). 

8. Про внесення змін до Програми природоохоронних 

заходів з охорони навколишнього природного середовища 



2 
 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки (Проєкт №3005). 

Доповідач: Володимир Копаниця 

9. Депутатські запити. 

10. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного сімнадцятої позачергової Сесії 

міської ради восьмого скликання в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний сімнадцятої позачергової сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Про здійснення запозичення до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік,  (Проєкт № 2958) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга Петровська – 

начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та 

запропонованими пропозиціями (висновками) 

постійної комісії, а саме: 
Комісія погоджує проєкт рішення в новій редакції і рекомендує 

прийняти його на позачерговій сесії. Протокол №15 від 18.08.2021 – 
зокрема доповідач наголосила на пропонованих змінах: 

- в пунктах 1.2. та 1.3. визначення - Бурштинську міську територіальну 

громаду замінити на Бурштинську міську раду; 
- в пункті 1.7. замінити відсоткову ставку із 10,63% на 10,99%. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2958 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2958 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни наведені вище та озвучені доповідачем – до проекту № 2958 

«за» - 19 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2958  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2958 (Рішення № 01/17-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/17-21 в цілому (рішення додається) 

 

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

громади на 2021 рік,  (Проєкт № 2957) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга Петровська – 

начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та 

запропонованими пропозиціями (висновками) 

постійної комісії, а саме: 
Комісія погоджує проєкт рішення в новій редакції і рекомендує 
прийняти його на позачерговій сесії. Протокол №15 від 18.08.2021 – 

зокрема доповідач наголосила на пропонованих змінах: 

- в мотивувальній частині – замінити на: Відповідно до ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,    

ст.78 Бюджетного кодексу України,…; 

- Додаток 2 до проекту рішення відкорегований та викладений 

в новій редакції. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2957 за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2957 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни наведені вище та озвучені доповідачем – до проекту № 2957 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2957  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2957 (Рішення № 02/17-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/17-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
3. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна закладів загальної 

середньої освіти Бурштинської територіальної громади, (Проєкт № 3046) 

ДОПОВІЛА: 

Іванна Томин - 

начальник відділу 

освіти і науки 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИЛИ: 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали питання 

доповідачу - начальнику відділу освіти і науки, висловили 

позиції щодо проведення реорганізації закладів загальної 

середньої освіти в Бурштинській територіальній громаді 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради 

Володимир Чуйко - 

заступник міського 

голови 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Зазначив на негативні позиції і послідовність проведення 

реорганізації закладів освіти в територіальній громаді та надав 

до матеріалів сесії інформації з порталу Безкоштовний запит 

ЄДР про юридичні особи – заклади освіти, на 6 (шість) арк. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3046 (Рішення № 03/17-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/17-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
4. Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Бурштинської 

територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік, (Проєкт 3013) 

ДОПОВІЛА: 

Іванна Томин - 

начальник відділу 

освіти і науки 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій. 

Разом з тим, зазначила про необхідність внесення змін (було 

/ необх. заміна) до Додатку 1 проекту рішення, а саме: 
1. Бурштинська гімназія № 1 185 учнів, 9 класів; 

 Бурштинська гімназія № 1 184 учні, 9 класів; 

2. Бурштинський ліцей№ 2 1009 учнів, 41 клас; 

 Бурштинський ліцей№ 2 1013 учнів, 41 клас; 

 Насташинська філія 67 учнів, 7 класів; 

 Насташинська філія 65 учнів, 8 класів; 

 Слобідська філія 81 учень, 9 класів; 

 Слобідська філія 78 учнів, 9 класів; 

 Юнашківська філія 18 учнів 2 класи; 

 Юнашківська філія 17 учнів 2 класи; 

3. Бурштинський ліцей № 3 563 учні, 23 класи; 

 Бурштинський ліцей № 3 569 учнів, 23 класи; 



4 
 

 Дем’янівська філія 59 учнів 6 класів; 

 Дем’янівська філія 59 учнів 7 класів; 

 Новомартинівська філія 84 учні 9 класів; 

 Новомартинівська філія 83 учні 9 класів; 

4. Задністрянський ліцей 166 учнів 11 класів 

 Задністрянський ліцей 165 учнів 11 класів 

5. Бовшівська гімназія 93 учні 9 класів 

 Всього: 2325 учнів, 126 класів. 

 Всього: 2326 учнів, 128 класів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3013 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3013 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни наведені вище та озвучені доповідачем – до проекту № 3013 

«за» - 20 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 3013  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3013 (Рішення № 04/17-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/17-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення змін до «Програми розвитку галузі культури 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023»,     

(Проєкт № 3003) 

ДОПОВІЛА: 

Тетяна Зорій - 

начальник відділу 

культури, туризму та 

зовнішніх зв’язків 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3003 (Рішення № 05/17-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/17-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження Протоколу № 2 від 17.08.2021 засідання конкурсної 

комісії щодо проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної 

громади,  (Проєкт № 3047) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура - 

начальник відділу ЖКГ 

і обліку комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій. 

Наголосила, що відповідно до повідомлення в.о. 

керівника КП «ЕКО-СЕРВІС», який є членом 

конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на 

надання послуг з вивезення побутових відходів 

про наявний конфлікт інтересів і який відмовився 

брати участь у гололсуванні  

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 3047 (Рішення № 06/17-21) в цілому: 
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«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/17-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

7.   Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2021 рік,  (Проєкт № 2956) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

–начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

напрацьованими спільною депутатською комісією – 

відповідно до Додатку до Протоколу. 
Висновки та пропозиції спільної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань земельних 

відносин, природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою. Комісія погоджує зі змінами 

відповідно до Додатку до Протоколу спільного засідання комісій, 

та винести на розгляд сесії. Протоколи спільної  комісії: №11 від 

05.08.2021 та №12 від 18.08.2021 

ВИСТУПИЛИ: 

Петро Савка, депутат 

міської ради 
Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу, надали пропозиції до проекту 

рішення Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської ради 
Надав пропозицію – внести в перелік природоохоронних 

заходів зміни (додатково), доповнивши пунктом – 

проведення заходів від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, 

усунення або зниження недопустимого їх негативного 

впливу, територій і об’єктів, по вулиці Шухевича, 15 в 

м.Бурштині, для КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» в сумі 299650 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2956 за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2956 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни напрацьовані спільною комісією (відповідно до Додатку) - до проекту 

рішення № 2956: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2956 

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни запропоновані і озвучені депутатом Р.Бардашевським, наведені вище - 

до проекту рішення № 2956: 

«за» - 10 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2956 (Рішення № 07/17-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/17-21 в цілому (рішення додається) 

 
Депутат міської ради Дмитро Симак – прибув на засідання Сесії (зареєстрований в ЕСПГ) 
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СЛУХАЛИ: 

8.   Про внесення змін до Програми природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки (Проєкт №3005) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком спільної 

депутатської комісії - з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва та з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою, а саме: 

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії. 

Протокол спільної  комісії №12 від 18.08.2021 
 

Ознайомив з рекомендацією постійної комісії з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту – конкретизувати перелік ресурсо-зберігаючих 

технологій. 

Вніс пропозицію доповнити абзац третій пункту 1 проекту 

рішення - Досягнення ресурсозбереження можливе у 

випадку виконання низки завдань, а саме: 

- Підпункти доповнити: 

- заміна первинних матеріалів, ресурсів та обладнання 

на такі, що сприятимуть зменшенню енерго і тепло 

витрат (фасадна термоізоляція з використанням 

мінераловатних плит, багатокамерні 

енергозберігаючі вікна з ПВХ профілю з потрійним 

склопакетом з енергозберігаючим покриттям, вхідні 

двері та ворота з утеплювачем, попередньо 

ізольовані труби, металічні кожухи з утеплювачем, 

мінеральна вата, пінополістирол для утеплення 

приміщень, фасадів, горищ, тощо, 

світлодіодні світильники (LED), інші 

ресурсозберігаючі матеріали та обладнання);   

- створення умов виробництва зі зменшеним 

споживання енергоносіїв (автоматичні системи 

терморегуляції на приладах опалювання, 

встановлення ІТП (індивідуальний тепловий пункт), 

обладнання приміщень тепловими лічильниками та 

терморегуляторами, тощо). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3005 за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3005 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни наведені вище та озвучені доповідачем – до проекту № 3005: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 3005 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 3005 (Рішення № 08/17-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/17-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
9. Депутатські запити: 

9.1. Депутатський запит – Б.Рибчук 

ДОПОВІВ: 

Богдан Рибчук – 

депутат міської 

ради 

Ознайомив з депутатським запитом – прошу надати 

інформацію щодо правомірності розгляду 

Бурштинською міською радою на другому пленарному 

засіданні 05.08.2021  16 сесії проєкту від 14.07.2021 № 

2930 «Про надання дозволу ТзОВ «Рибгосп 

Бурштинський» на складання проекту землеустрою 

щодо встановлення меж прибережних захисних смуг в 

м. Бурштин по вул. Л.Українки» та проєкту від 

15.07.2021 № 2934 «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності за межами села Різдвяни Бурштинської 

міської територіальної громади» (вказати на підставі 

яких статтей Регламенту Бурштинської міської ради). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття (підтримання) запиту – процедурне рішення: 

«за» - 13 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати депутатський запит - оголошений Б.Рибчуком (усно, текст 

додається) 
 

 

СЛУХАЛИ: 10. Різне 

ВИСТУПИЛИ: 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

- Надав депутатське звернення – про надання 

інформації щодо кількості земель 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває у 

комунальній власності Бурштинської територіальної 

громади (додається) 

Іван Пізь, депутат 

міської ради  

- Надав депутатське звернення – про відновлення 

роботи комунального закладу міської лазні, для 

потреб населення та збереження санітарно-

гігієнічного стану, що за адресою вул.Герцена, 15 в 

місті Бурштині (додається) 

Олег Кобель, депутат 

міської ради 

- Звернувся до керівника фінансового відділу щодо 

фінансування придбання і встановлення дорожніх 

дзеркал на автодорозі в селі Дем’янів 

Надія Кицела – 

керуюча виконавчим 

комітетом міської ради 

- Звернулась до депутатів та присутніх на засіданні 

Сесії із оголошенням – запрошенням взяти участь у 

святкових заходах приурочених до 30 – річниці Дня 

Незалежності України і інших. 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

- Звернувся до присутніх на засіданні Сесії із 

запрошенням щодо участі у святкуванні урочистих 

заходів – фестиваль «Дністрова Хвиля», Дня 

Державного прапора та Дня Незалежності України 

 

 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк – 

секретар ради 

Оголосив сімнадцяту позачергову Сесію міської 

ради восьмого скликання закритою 

 

Примітка: відеотрансляцію сімнадцятої позачергової Сесії міської ради восьмого скликання 

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

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       Роман Іванюк 


