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Бурштинська міська рада
ПРОТОКОЛ
двадцять дев’ятої позачергової сесії міської ради восьмого скликання
від 05 березня 2022 року

м.Бурштин

Початок: 17:00 год.
Закінчення: 17:40 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: Тетяна Верестюк, Ігор Дулик, Ігор Карвацький, Дмитро Симак,
Тетяна Сенчина, Володимир Федорняк, Ігор Харів
Оголосив двадцять дев’яту позачергову Сесію міської
Василь
ради восьмого скликання відкритою
Андрієшин –
міський голова
В.Андрієшин –
Наголосив про необхідність доповнити склад
ВИСТУПИВ:
міський голова
лічильної комісії
СЛУХАЛИ:
Зміни до лічильної комісії – доформування складу
Запропонував доповнити склад лічильної комісії та
Р.Іванюк ДОПОВІВ:
секретар ради
вніс кандидатуру - депутата міської ради Андрія
Савчака
Про зміни (доповнення) до складу лічильної комісії:
«за» - 20
«проти» - 0
ГОЛОСУВАЛИ:
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Доповнити та включити в склад лічильної комісії депутата А.Савчака
ВИРІШИЛИ:
Про порядок денний двадцять дев’ятої позачергової сесії міської ради
СЛУХАЛИ:
восьмого скликання
Запропонував розпочати роботу та затвердити проект
Порядку денного двадцять дев’ятої позачергової Сесії
міської ради восьмого скликання:
1. Проєкт № 4081 Про звернення Бурштинської
міської ради до урядів країн-членів НАТО,
Президента Сполучених Штатів Америки,
Президента Франції, Канцлера Німеччини,
послів усіх держав світу щодо необхідності
Василь Андрієшин
закриття неба над Україною.
ВИСТУПИВ:
– міський голова
Доповідач: Роман Іванюк – секретар міської
ради.
2. Проєкт № 4082 Про внесення змін до бюджету
Бурштинської міської територіальної громади на
2022 рік.
Доповідач: Ольга Петровська – начальник
фінансового відділу.
3. Різне.
Інших пропозицій - не надійшло
Про прийняття проекту Порядку денного двадцять дев’ятої позачергової
Сесії міської ради восьмого скликання в цілому:
«за» - 20
ГОЛОСУВАЛИ:
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти Порядок денний двадцять дев’ятої позачергової сесії міської
ВИРІШИЛИ:
ради восьмого скликання в цілому
ВИСТУПИВ:
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СЛУХАЛИ:

1. Проект № 4081 Про звернення Бурштинської міської ради до урядів країнчленів НАТО, Президента Сполучених Штатів Америки, Президента Франції,
Канцлера Німеччини, послів усіх держав світу щодо необхідності закриття
неба над Україною

ВИРІШИЛИ:

Р.Іванюк – секретар Ознайомив з проектом рішення та озвучив проект
міської ради
тексту Звернення до урядів країн-членів НАТО,
Президента
Сполучених
Штатів
Америки,
Президента Франції, Канцлера Німеччини, послів
усіх держав світу щодо необхідності закриття неба
над Україною
Про прийняття проєкту рішення № 4081 (Рішення № 01/29-22) в цілому:
«за» - 20
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 01/29-22 в цілому (рішення додається)

СЛУХАЛИ:

2. Проєкт № 4082 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської
територіальної громади на 2022 рік

ДОПОВІЛА:

О.Петровська начальник
фінансового відділу

ДОПОВІВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

ВИСТУПИВ:

Ознайомила з проєктом рішення

Б.Рибчук - депутат Задав питання виділення екологічних коштів
міської ради
Задав питання щодо виділення коштів для потреб
П.Савка - депутат
територіальної оборони
міської ради
Про прийняття проєкту рішення № 4082 (Рішення № 02/29-22) в цілому:
«за» - 20
«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються)
Прийняти рішення № 02/29-22 в цілому (рішення додається)
3. Різне
Б.Рибчук депутат
міської ради
О.Кобель депутат
міської ради
Р.Рибчук депутат
міської ради
Р.Іванюк –
секретар
міської ради

Щодо формування звернення до облдержадміністрації,
обласної ради вирішити питання можливості використання
екологічного податку для подальшого спрямування на
підтримку ЗСУ та територіальної оборони ЗСУ
Щодо організації чергування сил територіальної оборони у
сільських населених пунктах (старостинських округах)
Взяли участь в обговоренні питань долучення депутатів,
підприємців громади до надання допомоги ЗСУ і
територіальній обороні, зокрема щодо пошиття спальних
мішків, наплічників та т.ін.
Закликано
депутатів
міської
ради
зосереджувати
(акумулювати) кошти Фонду виконання депутатських
повноважень на заходи для допомоги ЗСУ і територіальній
обороні ЗСУ.

Василь Андрієшин
– міський голова

Міський голова

Оголосив двадцять дев’яту позачергову Сесію
міської ради восьмого скликання закритою

Василь АНДРІЄШИН

