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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцять першої позачергової сесії міської ради восьмого скликання 

від 12 листопада 2021 року                                                                                             

м.Бурштин 

Початок: 09:00 год. 

Закінчення:  10:35 год. 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

Присутні на сесії:    

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 18 (вісімнадцять) депутатів міської ради (список додається); 

 

Відсутні на сесії: 

- 8 (вісім) депутатів: Тетяна Верестюк, Ігор Карвацький, Петро Ковальчук,   Володимир Рик, 

Дмитро Симак, Володимир Мацьків, Зеновій Савчак, Олена Тріщук. 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Оголосив двадцять першу позачергову Сесію міської 

ради восьмого скликання відкритою 

СЛУХАЛИ: 
Про порядок денний двадцять першої позачергової сесії міської ради 

восьмого скликання 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 
– міський голова 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт 

Порядку денного двадцять першої позачергової Сесії 

міської ради восьмого скликання: 
1. (Проєкт № 3342) Про повернення на баланс 

Бурштинської міської ради газової котельні в с.Бовшів. 

2. (Проєкт № 3427) Про прийняття у комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади в особі 

Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської 

ради транспортного засобу. 

Доповідач: Галина Джочка – провідний спеціаліст відділу 

житлово-комунального господарства і обліку комунального 

майна. 

3. (Проєкт № 3472) Про внесення змін до «Програми 

розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023». 

Доповідач: Юліана Степась - начальник відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків. 

4. (Проєкт № 3475) Про припинення договору оренди 

земельної ділянки з організацією об’єднання громадян «Твори 

добро» в м. Бурштин по вул. Міцкевича,43. 

5. (Проєкт № 3430) Про внесення змін в Додаток 3 рішення 

Бурштинської міської ради від 29.06.2021 № 05/14-21«Про 

встановлення місцевих податків і зборів в частині плати за землю 

на території Бурштинської міської територіальної громади». 

6. (Проєкт № 3414) Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності за межами села 

Різдвяни Бурштинської міської територіальної громади. 

7. (Проєкт № 3423) Про внесення змін в Перелік 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 

раді на 2021 рік. 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-

екологічного відділу. 

8. (Проєкт № 3426) Про звернення депутатів Бурштинської 

міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради 

України, Прем’єр-міністра України, Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
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комунальних послуг щодо недопущення підняття тарифу на 

послуги з розподілу природного газу. 

Доповідач: Роман Іванюк – секретар ради 

9. Депутатські запити. 

10. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного двадцять першої позачергової 

Сесії міської ради восьмого скликання в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний двадцять першої позачергової сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому 
 

 

СЛУХАЛИ: Зміни до лічильної комісії – доформування складу 

ДОПОВІВ: 

Василь Андрієшин 
– міський голова 

Запропонував доповнити склад лічильної комісії, 

депутатами – Ольга Король та Андрій Савчак 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про зміни (доповнення) до складу лічильної комісії: 

«за» -18  

«проти» -0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Доповнити склад лічильної комісії депутатами О.Король та А.Савчак 

ВИСТУПИВ: 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Зауважив щодо включення у Порядок денний Сесії 

проектів рішень, оприлюднених на сайті міської ради - 

чи є характер яких нагальними (терміновими) ? 
 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Про повернення на баланс Бурштинської міської ради газової котельні в 

с.Бовшів, (Проєкт № 3342) 

ДОПОВІЛА: 

Г.Джочка – 
провідний спеціаліст 

відділу житлово-

комунального 

господарства і обліку 

комунального майна 

Ознайомила з проєктом рішення та 

запропонованими пропозиціями (висновками) 

постійної комісії 

ВИСТУПИЛА: 

Т.Сенчина, депутат 

міської ради 

Взяла участь в обговоренні Проєкту рішення, задала 

питання доповідачу 

ВИСТУПИВ: 

Б.Рибчук, депутат 

міської ради 

Зауважив щодо дати в проєкті рішення - 10.11.2021 

ВИСТУПИЛА: 

Г.Джочка – 
провідний спеціаліст 

відділу житлово-

комунального 

господарства і обліку 

комунального майна 

Внесла пропозицію щоб виправити дату в проекті 

рішення, а саме: – в п.3 «… надати Бурштинському 

міському голові до 10.12.2021…» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3342 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3342 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропоновані зміни до проекту рішення (наведені вище) № 3342 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни до проекту рішення, Проєкт № 3342 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3342 (Рішення № 01/21-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

 

СЛУХАЛИ: 
2. Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс 

Бурштинської міської ради транспортного засобу, (Проєкт № 3427) 

ДОПОВІЛА: 

Г.Джочка – 
провідний спеціаліст 

відділу житлово-

комунального 

господарства і обліку 

комунального майна 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками 

постійної комісії 
 

ВИСТУПИВ: 

Б.Рибчук, депутат 

міської ради 

Зауважив щодо технічної правки в Проекті рішення – в 

мотивувальній частині помилково зазначено – 

«…обласної ради» - замінити «…Івано-Франківської 

області…» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3427 (із врахуванням технічної правки) 

(Рішення № 02/21-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

 

СЛУХАЛИ: 
3.  Про внесення змін до «Програми розвитку галузі культури Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023», (Проєкт № 3472) 

ДОПОВІЛА: 

Ю.Степась - 

начальник відділу 

культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИЛА: 

О.Петровська – 

начальник 

фінансового відділу 

Доповіла щодо необхідності внесення змін до 

Програми, з метою належного проведення 

фінансування відповідних заходів 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3472 (Рішення № 03/21-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

 

СЛУХАЛИ: 
4. Про припинення договору оренди земельної ділянки з організацією 

об’єднання громадян «Твори добро» в м. Бурштин по вул. Міцкевича, 43, 

(Проєкт № 3475) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 
 

ВИСТУПИВ: 
І.Дулик, депутат 

міської ради 

Щодо цільового використання (призначення) 

будівлі та можливості її зміни 

ВИСТУПИВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Про вилучення з п.2 «з предачею в постійне 

користування» 
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ВИСТУПИЛИ: 

Н.Василащук, 

депутат міської ради Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, 

задали питання доповідачу, висловили позиції щодо 

проекту рішення 
М.Федів, депутат 

міської ради 

ВИСТУПИЛА: 

М.Михайлишин – 

начальник 

юридичного відділу 

Підтримала позицію щодо відкладення проекту 

рішення на додаткове вивчення 

ВИСТУПИЛА: 
Н.Василащук, 

депутат міської ради 

Надала пропозицію відкласти проєкт рішення для 

доопрацювання (вивчення) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Відкласти проєкт рішення для доопрацювання (вивчення): 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Відкласти проект рішення на доопрацювання (вивчення) 
 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення змін в Додаток 3 рішення Бурштинської міської ради від 

29.06.2021 № 05/14-21«Про встановлення місцевих податків і зборів в частині 

плати за землю на території Бурштинської міської територіальної громади», 

(Проєкт № 3430) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проектом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3430 (Рішення № 04/21-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

 

СЛУХАЛИ: 
6. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за межами села 

Різдвяни Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 3414) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3414 (Рішення № 05/21-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/21-21 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 № 3423) 

ДОПОВІВ: 

В. 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.  

Протокол спільної  комісії: №17 від 10.11.2021 
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Зокрема зазначив, що вже готові (наявні) кошториси, 

які були відсутні (не готові) на засіданні Спільної 

комісії - із заходів: 

- Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів…  
- по вул.Шевченка в с.Старий Мартинів Івано-

Франківського району Івано-Франківської області – 202,658 

тис.грн.; 

- Розроблення технології, організація виробництва та застосування 

матеріалів, використання методів та впровадження технологій…  

- проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни ламп 

розжарення на енергоощадні LED лампи скверу Небесної 

Сотні в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) – 248,940 

тис.грн. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.Іванюк - секретар 

ради 

В зв’язку із фізичною неможливістю виконання робіт, 

фактичним браком коштів та непогодженням спільної 

позиції на засіданні комісії, з метою виконання 

першочергових робіт, вніс пропозицію щодо заходу 

нав.вище - Сквер Небесної Сотні внесення суми - 48,3 

тис.грн. 

Н.Василащук, 

депутат міської ради 

Взяла участь в обговоренні та висловила позицію 

щодо Проекту рішення 

В.Андрієшин – 

міський голова 

Запропонував погодити і врахувати для прийняття 

пункти, які не прийнято на засіданні Спільної комісії 

(в зв’язку із відсутністю відповідних Кошторисів та 

необхідних пояснень і уточнень, а саме: 

- по вул.Шевченка в с.Старий Мартинів Івано-

Франківського району Івано-Франківської області – 202,658 

тис.грн. - кошторис; 
 

- Розроблення технології, організація виробництва та застосування 

матеріалів, використання методів та впровадження технологій…  

- проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни ламп 

розжарення на енергоощадні LED лампи в с.Новий 

Мартинів, с.Тенетники – 47,845 тис.грн. - уточнення; 
 

- проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни ламп 

розжарення на енергоощадні LED лампи скверу Небесної 

Сотні в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) – 248,940 

тис.грн. - кошторис - відповідно до (нав.вище) пропозиції 

замінити на - 48,3 тис.грн. 
 

Запропонував погодити і врахувати необхідні для 

виконання заходи (роботи) та врахувати всі озвучені 

пропозиції, в разі відсутності заперечень, поставити на 

голосування – разом із висновками, пропозиціями 

засідання Спільної комісії - підтримати 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні Проєкту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3423 за основу: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3423 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення № 3423 (відповідно до Додатку із врахуванням 

запропонованих міським головою заходів нав.вище – погодити разом: 

«за» -12 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова 

ВИСТУПИЛИ: І.Харів, депутат Запропонував поставити на повторне голосування - 
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міської ради Сквер Небесної Сотні 

Н.Василащук, 

депутат міської ради 
Висловили позиції щодо голосування 

Б.Рибчук, депутат 

міської ради 

Р.Іванюк, секретар 

ради 

Зазначив, що в результаті обговорення та озвучення 

пояснень і уточнень було запропоновано пропозиції 

міським головою (наведені вище) – без заперечень 

ВИСТУПИВ: 

В.Андрієшин – 

міський голова 

Відповідно до частини 18 статті 44 Регламенту міської 

ради запропонував поставити на повторне голосування 

із визначенням окремого голосування, а саме: 

- пропозиції Спільної комісії (за виключенням тих, які 

не погоджені Спільною комісією); 

- окремо по пунктам, які не погоджені Спільною 

комісією 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни – пропозиції Спільної комісії в Додатку (за виключенням тих, які не 

погоджені Спільною комісією) до проекту рішення № 3423: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 3423 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пункт (7.2) в Додатку - по вул.Шевченка в с.Старий Мартинів Івано-

Франківського району Івано-Франківської області – 202,658 тис.грн. 

Проект рішення № 3423: 

«за» -16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни в Додатку Проекту рішення № 3423 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пункт (9.1) в Додатку – проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни 

ламп розжарення на енергоощадні LED лампи в с.Новий Мартинів, 

с.Тенетники – 47,845 тис.грн.   Проект рішення № 3423: 

«за» -11 

«проти» - 0 

«утрим.» - 7 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Зміни не прийнято, оскільки не отримано необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пункт (9.2) в Додатку - проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни 

ламп розжарення на енергоощадні LED лампи скверу Небесної Сотні в 

м.Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) – 248,940 тис.грн. - кошторис - відповідно 

до (нав.вище) пропозиції замінити на 48,3 тис.грн.   Проект рішення № 3423: 

«за» -17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни в Додатку Проекту рішення № 3423 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3423 (Рішення № 06/21-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

8.  Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

щодо недопущення підняття тарифу на послуги з розподілу природного газу, 

(Проєкт № 3426) 

ДОПОВІВ: 
Р.Іванюк – секретар 

ради 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком депутатської комісії 

ВИСТУПИВ: 

І.Харів, депутат 

міської ради 

Надав пропозицію забрати з проєкту рішення останнє 

речення – «Сподіваємося на Ваше розуміння і 

підтримку!» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття Проекту рішення № 3426 (із врахуванням технічної правки – 

вилучення останнього речення), в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

 

 9. Депутатські запити - відсутні 

 

 

СЛУХАЛИ:  10. Різне 

ВИСТУПИЛИ: 

І.Харів, депутат 

міської ради 

Надав пропозицію переглянути тарифи на вивіз 

побутових відходів (сміття) із сіл прилеглих до 

сміттєзвалища, зокрема с.Різдвяни. 

Т.Сенчина, депутат 

міської ради 

Про звернення жителів с.Тенетники (вул.Дністровська) 

щодо руйнування дороги. 

Задала питання щодо долі ПК «Прометей», в т.ч. 

прийняття у власність територіальної громади об’єктів 

соціальної сфери та прийняття (оформлення) 

колективу. 

В.Андрієшин – 

міський голова 

Надав відповідь щодо перемовин із компанією ДТЕК, 

зокрема проведення ремонтів їх об’єктів - сфери 

культури, спорту з метою передачі територіальній 

громаді – орієнтовно на грудень 2021 року. 

Також щодо перемовин про перехід на орендні 

відносини землі усіх об’єктів компанії ДТЕК, з метою 

надходжень до бюджету міської ради платежів, в 

результаті яких можливо буде утримувати зазначені 

об’єкти соц.сфери, які перейдуть у власність громади. 

 

Н.Василащук, 

депутат міської ради 

Щодо передачі об’єктів компанії ДТЕК за протоколом, 

надала пропозицію - із врахуванням кожного пункту. 

Б.Рибчук, депутат 

міської ради 

Питання – чи укладені договора на газопостачання 

бюджетних установ. 

Щодо освітлення Старої частини міста Бурштина, 

вулиць Сагайдачного, Поповича і інших – заміни 

лампочок, які вийшли з ладу. 

М.Михайлишин – 

начальник 

юридичного відділу 

На виконання Протокольного доручення голови ОДА - 

надала роз’яснення депутатам щодо запобігання 

корупції -ст.28 ЗУ «Про запобігання корупції», 

зокрема при наявності конфлікту інтересів, з метою 

недопущення  корупційних діянь, в разі виникнення 

реального чи потенційного конфлікту інтересів, 

необхідно повідомляти: 

- що стосується робочого процесу міського голови - 

НАЗК,  - що стосується прийняття рішень в 

колегіальному органі депутатів ради чи міського 

голови - на засіданні ради. При цьому, депутат чи 
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міський голова не бере участі у обговоренні та 

голосуванні (прийнятті рішення). 

В разі виникнення питань з приводу врегулювання 

конфлікту інтересів, необхідно звертатись за наданням 

роз’яснень в НАЗК, або для консультацій в юридичний 

відділ міської ради. 

 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Щодо неякісного виконання робіт ремонт дороги по 

вулиць Стуса - Коновальця. 

Р.Іванюк, секретар 

ради  

Надав відповідь депутату міської ради І.Дулику щодо 

порядку організації та включення в проект Порядку 

денного позачергової сесії питань (проектів рішень), а 

саме:  

- формування проекту Порядку денного позачергової 

сесії відбувається виключно за письмовими 

пропозиціями із обґрунтуванням нагальності 

(терміновості) і необхідності розгляду на 

позачерговому засіданні Сесії відповідних питань за 

Проектами рішень. 

Н.Василащук, 

депутат міської ради 

Питання - щодо стану вакцинації працівників освіти 

нашої територіальної громади. 

ВИСТУПИВ: 
В.Андрієшин – 

міський голова 

Надав відповіді та коментарі на питання, озвучені у 

Різному 

 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 

– міський голова 

Оголосив двадцять першу позачергову Сесію 

міської ради восьмого скликання закритою 

 

 
Примітка: відеотрансляцію двадцять першої позачергової Сесії міської ради восьмого скликання 

розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Онлайн-сервіси». 

 

 

 

        Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 

 


