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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцять сьомої позачергової сесії міської ради восьмого скликання 

 

від 04 лютого 2022 року                                                                                     м.Бурштин 

Початок:  12 год. 40 хв. 

Закінчення:  13 год. 25 хв. 

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: Ростислав Бардашевський, Ігор Дулик, Ігор Карвацький, Петро Савка,   

                                 Андрій Савчак, Тетяна Сенчина, Ігор Харів. 
 

ВИСТУПИВ: 
Р.Іванюк – 

секретар ради 

Оголосив двадцять сьому позачергову Сесію міської 

ради восьмого скликання відкритою 

СЛУХАЛИ: 
Про порядок денний двадцять сьомої позачергової сесії міської ради 

восьмого скликання 

ВИСТУПИВ: 
Р.Іванюк – 

секретар ради 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт 

Порядку денного двадцять сьомої позачергової Сесії 

міської ради восьмого скликання: 

1. Проєкт № 3847 Про Перелік 

природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2022 рік. 

Доповідач: Володимир Копаниця - начальник 

земельно-екологічного відділу 

2. Відповіді на депутатські запити. 

3. Депутатські запити. 

4. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного двадцять сьомої позачергової 

Сесії міської ради восьмого скликання в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний двадцять сьомої позачергової сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому 
 

СЛУХАЛИ: 
1. Проєкт № 3847 Про Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 

раді на 2022 рік 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця - 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

змінами автора проекту і пропозиціями спільного 

засідання постійних комісій викладених у Переліку 

природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2022 рік Додатком до 

протоколу комісії від 25.01.2022 № 20 

ВИСТУПИВ: 

В.Рик - депутат 

міської ради 

Запропонував внести зміни до пп.1.1.13, а саме 

доповнити назву заходу - Будівництво 

каналізаційних мереж і споруд на них в населених 

пунктах Бурштинської міської територіальної 

громади продовживши - (Програма про Фонд 

міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2021-2025 роки); 
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А також запропонував вилучити захід із пп. 6.1.12 з 

Переліку - проектні та проектно-конструкторські 

розроблення: Будівництво каналізаційної мережі і 

споруд на них до «Індустріального парку Бурштин» 

- 698,0000 тис.грн. 

ВИСТУПИЛА: 

М.Федів - депутат 

міської ради 
Запропонувала залишити (доповнити) пп.: 3.1.32, 

3.1.33, що були передбачені в переліку заходів 

проекту рішення, а саме: 

- по вул. Привокзальній в с. Демֹ’янів (в т. ч. 

виготовлення КД) - 49,6850 тис.грн.; 

- по вул. Зелена в с. Вигівка (в т. ч. виготовлення 

КД) - 49,9850 тис.грн. 
 

А також запропонувала доповнити перелік 

пп.3.1.34, а саме: 

- урочище «Глинище» в м. Бурштин (в т.ч. 

виготовлення КД) - 298,000 тис.грн. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Рибчук - депутат 

міської ради 
 

 

 

Взяли участь в обговоренні проекту рішення та 

переліку природоохоронних заходів на 2022 рік 

О.Петровська - 

начальник 

фінансового відділу 

В.Копаниця - 

начальник земельно-

екологічного відділу 

ВИСТУПИВ: 
Б.Рибчук - депутат 

міської ради 

Задав питання доповідачу щодо реалізації програм 

із природоохоронних заходів за 2021 рік та резерву 

на 2022 рік 

ВИСТУПИВ: 
В.Копаниця - 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Надав відповіді з озвучених питань, зокрема щодо 

реалізації програм за 2021 рік 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3847 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3847 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропоновані зміни до Проекту рішення № 3847 - запропонованими 

автором проекту і пропозиціями спільного засідання постійних комісій 

викладених у Переліку природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 

раді на 2022 рік Додатком до протоколу комісії від 25.01.2022 № 20: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни до проекту рішення, Проєкт № 3847 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропоновані зміни депутатом В.Рика п.1.1.13 до Проекту рішення № 

3847 – доповнити назву заходу: - (Програма про Фонд міської ради на 

виконання депутатських повноважень на 2021-2025 роки): 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати наведені вище зміни депутата до Проекту рішення № 3847 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропоновані зміни депутата В.Рика п.6.1.12 до Проекту рішення № 3847 

- вилучити захід із пп. 6.1.12 Переліку: - проектні та проектно-

конструкторські розроблення: Будівництво каналізаційної мережі і споруд 

на них до «Індустріального парку Бурштин» - 698,0000 тис.грн.: 

«за» - 8 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 9 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Зміни за пропозицією – вилучити пп.6.1.12 - не прийнято, оскільки не 

отримано необхідної більшості голосів від загального складу ради. Загальний 

склад ради: 26 депутатів.  Проєкт № 3847 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропоновані зміни депутата М.Федів пп.:3.1.32, 3.1.33 до проекту 

рішення № 3847: - залишити (доповнити) пп.: 3.1.32, 3.1.33, що були 

передбачені в переліку заходів проекту рішення, а саме: 

- по вул. Привокзальній в с. Демֹ’янів (в т. ч. виготовлення КД) - 49,6850 

тис.грн.; 

- по вул. Зелена в с. Вигівка (в т. ч. виготовлення КД) - 49,9850 тис.грн.: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни – доповнити пп.: 3.1.32, 3.1.33 Переліку, Проект № 3847 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропоновані зміни депутата М.Федів - доповнити перелік пп.3.1.34, а 

саме: - урочище «Глинище» в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) - 

298,000 тис.грн., до Проекту рішення № 3847: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни – доповнити пп.3.1.34 до Переліку, Проект № 3847 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття Проєкту рішення № 3847 (Рішення № 01/27-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/27-22 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 2. Відповіді на депутатські запити 

ДОПОВІВ: 

Р.Іванюк – 

секретар ради 

Надав інформацію (відповідь) на депутатський запит 

депутата міської ради Б.Рибчука – щодо законності 

посилання на частину 3 статті 43 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у мотивувальній частині 

рішень міської ради (відповідь надана запитувачу, 

додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про взяття до відома відповіді та зняття з контролю депутатського запиту 

Б.Рибчука – (процедурне рішення  - 1/3 голосів від загального складу ради): 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома відповідь та зняти з контролю депутатський запит 
 

 3. Депутатські запити - відсутні 

 4. Різне - відсутні 
 

ВИСТУПИВ: 
Р.Іванюк – 

секретар ради 

Оголосив двадцять сьому позачергову Сесію міської 

ради восьмого скликання закритою 

 

 

Примітка: відеотрансляцію двадцять сьомої позачергової Сесії міської ради восьмого скликання 

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

 

 

 

      Секретар ради                                                                                                 Роман ІВАНЮК 

 


