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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцять четвертої позачергової Cесії міської ради восьмого скликання 

 

Від 16 грудня 2021 року                                                                                                            

м. Бурштин 

Початок: 09:00 год. 

Закінчення: 09:46 год. 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

Присутні на сесії: 
- 19 (дев’ятнадцять) депутатів міської ради (список додається) 

Відсутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 7 (сім) депутатів: Наталія Василащук, Ігор Дулик, Ігор Карвацький,  
Петро Ковальчук, Петро Савка, Володимир Рик, Дмитро Симак 

 

ВИСТУПИВ: 
Р.Іванюк- 
секретар ради 

Оголосив двадцять четверту позачергову Сесію міської ради 
восьмого скликання відкритою 

ВИСТУПИВ: 
Р.Іванюк- 
секретар ради 

Наголосив про необхідність доповнити склад лічильної 
комісії 

СЛУХАЛИ: Зміни до лічильної комісії – доформування складу 

ДОПОВІВ: 
Р.Іванюк- 
секретар ради 

Запропонував доповнити склад лічильної комісії та вніс 
кандидатуру – депутата міської ради Андрія Савчака 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про зміни (доповнення) до складу лічильної комісії: 
«за» - 19  

«проти» - 0 
«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Доповнити та включити в склад лічильної комісії депутата А.Савчака  

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

скликання 

ВИСТУПИВ: 
Р.Іванюк- 

секретар ради 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт 
Порядку денного двадцять четвертої позачергової сесії 
міської ради восьмого скликання: 
1. Проєкт № 3646 Про придбання в комунальну власність 
Бурштинської міської 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. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного двадцять четвертої позачергової Сесії 
міської ради восьмого скликання в цілому: 

«за» - 19 
«проти» - 0 
«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти Порядок денний двадцять четвертої позачергової сесії міської ради 
восьмого скликання в цілому 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Проєкт № 3646 Про придбання в комунальну власність Бурштинської 

міської громади в особі Бурштинської міської ради об’єктів нерухомого 

майна (житла) для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Герт - 
начальник 
відділу житлово-

Ознайомила з Проєктом рішення та висновками постійної 
комісії 
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комунального 
господарства і 
обліку 
комунального 
майна 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.Сенчина – 
депутат міської 
ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 
питання доповідачу, висловили позиції щодо проекту 
рішення, зокрема щодо оприлюднення інформації про 
проведення заходів, пов’язаних з придбанням у комунальну 
власність терит. громади об’єкту нерухомого майна (житла) 
для тимчасового проживання ВПО, а також – в перспективі 
про залучення відносно таких конкурсів ширшого кола 
громадськості (в т.ч. рієлтоських послуг) 

Р.Стасько – 
перший 
заступник 
міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3646 (Рішення № 01/24-21) в цілому: 
«за» - 18 

«проти» - 0 
«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/24-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 2. Відповіді на депутатські запити 

ДОПОВІВ: 

Р.Іванюк- 
секретар ради 

Зачитав інформацію на депутатський запит Т.Сенчини – щодо 
стану боротьби із стихійною (вуличною) торгівлею в 
м.Бурштин  
(інформація надана запитувачу на 3 (трьох) арк.) (додається) 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.Сенчина – 
депутат міської 
ради 

Надала оцінку відповіді на депутатський запит 

ДОПОВІВ: 

Р.Іванюк- 
секретар ради 

Зачитав інформацію на депутатський запит Т.Верестюк – 
щодо організації зустрічі з старостою, інформування про 
наявність майна громади, організації автобусного 
сполучення, а також щодо ремонту дороги, обмеження 
швидкості руху  
(інформація надана запитувачу на 2 (двох) арк.) (додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
3. Депутатські запити: 

3.1. Депутатський запит  

ДОПОВІЛА: 

Б.Рибчук – 
депутат міської 
ради 

Озвучив депутатський запит: 
Про надання інформації – щодо законності посилання на 
частину 3 статті 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 
Україні» у мотивувальній частині рішення ради: 
- від 20.08.2021 № 01/17-21; 
- від 30.09.2021 № 03/19-21. 

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  

ВИСТУПИВ : 
Р.Іванюк- секретар 
ради 

Наголосив про заходи, які плануються у громаді та 
запросив депутатів взяти участь 

 

ВИСТУПИВ: 
Р.Іванюк – секретар 
міської ради 

Оголосив двадцять четверту позачергову Сесію міської 

ради восьмого скликання закритою 

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

Секретар ради                                                                                            Роман ІВАНЮК 


