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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцять третьої позачергової Cесії міської ради восьмого скликання 

Від 30 листопада 2021 року                                                                                                           

м. Бурштин 

Початок: 09:00 год. 

Закінчення: 09:36 год. 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

Присутні на сесії: 
- міський голова Василь Андрієшин; 
- 19 (дев’ятнадцять) депутатів міської ради (список додається) 

Відсутні на сесії: 

- 7 (сім) депутатів: Ростислав Бардашевський, Ігор Карвацький, Петро Ковальчук, 
Петро Савка, Андрій Савчак, Дмитро Симак, Ігор Харів 

 

 

ВИСТУПИВ: 
В.Андрієшин- 
міський голова 

Оголосив двадцять третю позачергову Сесію міської ради 
восьмого скликання відкритою 

СЛУХАЛИ: 
Про порядок денний двадцять третьої позачергової сесії міської ради восьмого 

скликання 

ВИСТУПИВ: 

В.Андрієшин- 

міський голова  

 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт 
Порядку денного двадцять третьої позачергової сесії міської 
ради восьмого скликання: 

1. Проєкт № 3483 Про затвердження Порядку придбання 
в комунальну власність Бурштинської міської 
територіальної громади в особі Бурштинської міської ради 
об’єктів нерухомого майна (житла) для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб. 

Доповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово-
комунального господарства і обліку комунального майна. 
2. Проєкт № 3484 Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік. 
 Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового 
відділу. 

3. Відповіді на депутатські запити. 
4. Депутатські запити. 
5. Різне. 

ДОПОВІВ: 

В.Андрієшин- 
міський голова 

Запропонував зняти проєкт рішення № 3484 Про внесення 
змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 
громади на 2021 рік з Порядку денного 23 позачергової Сесії 
(Службова записка начальника фін. відділу додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного двадцять третьої позачергової Сесії 
міської ради восьмого скликання за основу: 

«за» - 17 
«проти» - 0 
«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: 

Прийняти Порядок денний двадцять третьої позачергової сесії міської ради 
восьмого скликання за основу 
 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до Порядку денного двадцять третьої позачергової сесії восьмого 
скликання запропоновані міським головою (наведені вище): 

«за» - 17 
«проти» - 0 
«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни до проєкту Порядку денного 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття Порядку денного двадцять третьої позачергової Сесії міської ради 
восьмого скликання в цілому, в новій редакції: 

«за» -17  
«проти» - 0 
«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти Порядок денний двадцять третьої позачергової Сесії міської ради 
восьмого скликання в цілому, в редакції: 
1. Проєкт № 3483 Про затвердження Порядку придбання в комунальну власність 
Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради 
об’єктів нерухомого майна (житла) для тимчасового проживання внутрішньо 
переміщених осіб. 
   Доповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово - комунального 
господарства і обліку комунального майна. 
2. Відповіді на депутатські запити. 
3. Депутатські запити. 
4. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1. Проєкт № 3483 Про затвердження Порядку придбання в комунальну 

власність Бурштинської міської територіальної громади в особі 

Бурштинської міської ради об’єктів нерухомого майна (житла) для 
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Герт - 
начальник відділу 
житлово-
комунального 
господарства і 
обліку 
комунального 
майна 

Ознайомила з Проєктом рішення та позитивними 
висновками постійної комісії з питань комунальної 
власності та постійної комісії з питань фінансів, бюджету 

ВИСТУПИЛИ: 

І.Дулик – депутат 
міської ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 
питання доповідачу, висловили позиції щодо проекту 
рішення, зокрема щодо визначення терміну проживання в 
житловому приміщенні 

В.Мацьків - 
депутат міської 
ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3483 (Рішення № 01/23-21) в цілому: 
«за» - 20 

«проти» - 0 
«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/23-21 в цілому (рішення додається) 

 
 

 2. Відповіді на депутатські запити - відсутні 
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СЛУХАЛИ: 
3. Депутатські запити: 

3.1. Депутатський запит Н.Василащук (усно) 

ДОПОВІЛА: 

Н.Василащук, 
депутат міської 
ради 

Озвучила депутатський запит: 
Про надання інформації - з’ясувати щодо ненадання 
інформації на звернення депутатів Бурштинської міської 
ради, відповідно до рішень міської ради: 
- від 30.03.2021 про звернення до Івано-Франківської 
обласної ради щодо участі в заснуванні спортивного 
клубу; 
- від 21.05.2021 про звернення до голови Івано-
Франківської обласної державної адміністрації щодо 
капітального ремонту дороги Світанок-Бурштин 0091002. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття (підтримання) запиту – процедурне рішення: 
«за» - 18 

«проти» - 0 
«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення – підтримати депутатський запит 

 

СЛУХАЛИ:  4. Різне  

ВИСТУПИЛИ: 

І.Дулик – депутат 
міської ради 

Щодо надання копій документів - технічного завдання, 
кошторисної документації по проєкту вулиці Проектна 
в місті Бурштині 

В.Рик – депутат 
міської ради 

Щодо вияснення обставин з виконання робіт по вулиці 
Стефаника,17 в місті Бурштині (бардюри) 

Н.Василащук – 
депутат міської ради 

Щодо виконання незавершених робіт на вулиці 
Стефаника - перехід на вулицю Коновальця в місті 
Бурштині 

Т.Сенчина - депутат 
міської ради 

Щодо поправлення ситуації із каналізаційним люком 
на вулиці І.Франка в місті Бурштині, який 
перешкоджає руху автомобілів. 
 

Щодо розрахунків з підрядниками за виконані роботи 
по громаді для належного формування бюджету 

Н.Василащук – 
депутат міської ради 

Щодо належної організації і повідомлення для збору 
членів робочої групи і комісії (завчасно) 

Щодо збору інформації від старост – потреби 
Старостинських округів для належного формування 
бюджету громади 

В.Андрієшин – 
міський голова 

Щодо підготовки до зимових – Новорічних та 
Різдв’яних святкувань, прикрашання територій і 
різного виду об’єктів 

І.Дулик, депутат 
міської ради 

Щодо вжиття заходів для боротьби із стихійною 
торгівлею в громаді 

ВИСТУПИВ: 
В.Андрієшин – 
міський голова 

Надав відповіді та коментарі на питання, озвучені у 
Різному 

 

ВИСТУПИВ: 
В. Андрієшин - міський 

голова 

Оголосив двадцять третю позачергову Сесію міської ради 

восьмого скликання закритою 

 
 
Примітка: відеотрансляцію двадцять третьої Сесії міської ради восьмого скликання розміщено на 
офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Онлайн-сервіси». 
 
 

Міський голова                                                                               Василь АНДРІЄШИН 


