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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

тридцять першої позачергової сесії міської ради восьмого скликання 

від 05 квітня 2022 року                                                                                               м.Бурштин 

Початок: 09:00 год. 

Закінчення: 10:50 год. 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

Присутні на сесії:    

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 20 (двадцять) депутатів міської ради (список додається); 

 

Відсутні на сесії: 

- 6 (шість) депутатів: Василь Бублінський, Тетяна Верестюк, Ігор Дулик,  

                                     Ігор Карвацький, Іван Пізь, Дмитро Симак. 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Оголосив тридцять першу позачергову Сесію міської ради 

восьмого скликання відкритою 

СЛУХАЛИ: 
Про порядок денний тридцять першої позачергової сесії міської ради восьмого 

скликання 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 
– міський голова 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт Порядку 

денного тридцять першої позачергової Сесії міської ради восьмого 

скликання: 
1. Проєкт № 4084 Про внесення змін до бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідач: Ольга Петровська - начальник фінансового відділу. 

2. Проєкт № 4169 Про визначення переліку та обсягів закупівель 

товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення 

потреб Бурштинської територіальної громади. 

3. Проєкт № 4168 Про внесення змін до Плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік, затвердженого рішенням 

міської ради від 24.12.2021 №04/25-21. 

Доповідач: Марія Назар – начальник відділу економіки та 

промисловості. 

4. Проєкт № 4087 Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.11.2021р. № 04/22-21   «Програми підтримки сімей загиблих, 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових 

дій, осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету 

та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення, чи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення Бурштинської міської 

територіальної громади на період 2022-2026 років». 

5. Проєкт № 4088 Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.11.2021р. № 05/22-21  «Про затвердження Програми соціального 

захисту населення на 2022-2026 роки Бурштинської територіальної 

громади”. 

Доповідач: Світлана Коцур – начальник відділу соціального 

захисту населення. 

6. Проєкт № 4170 Про внесення змін до Регламенту Бурштинської 

міської ради затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2020 
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№ 41/2-20 «Про затвердження Регламенту Бурштинської міської 

ради» із змінами від 02.03.2021 № 17/9-21. 

Доповідач: Олег Кобель - депутат міської ради; 

Співдоповідач: Володимир Федорняк - депутат міської ради; 

Співдоповідач: Роман Іванюк – секретар ради. 

7. Проєкт № 4078 Про продовження (поновлення) терміну договору 

оренди земельної ділянки (приватний підприємець Дулик І.О.). 

8. Проєкт № 4079 Про продовження (поновлення) терміну договору 

оренди земельної ділянки (приватний підприємець Дулик І.О.). 

9. Проєкт № 4080 Про продовження (поновлення) терміну договору 

оренди земельної ділянки (приватний підприємець Сенчина Я.Й.). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-

екологічного відділу. 

10. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного тридцять першої позачергової Сесії міської 

ради восьмого скликання в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний тридцять першої позачергової сесії міської ради восьмого 

скликання в цілому 
 

СЛУХАЛИ: 
1. Проєкт № 4084 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

ДОПОВІЛА: 

О. Петровська – 

начальник 

фінансового відділу. 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками постійної комісії з 

доповненням: 

1. Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до 

бюджету: 

КПКВКМ

Б 

Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума, грн. 

Спеціальний 

фонд сума, 

грн. 

01 Міська рада    

0115062 Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні  

Програма фінансової підтримки 

Дитячо-юнацького 

футбольного клубу «Бурштин» 

на 2022 – 2024 роки - 32000,00 

грн. 

Програма фінансової підтримки 

громадської організації 

«Федерація вільної боротьби 

міста Бурштин» на 2022 рік-

64000,00 

Програма фінансової підтримки 

громадської організації 

«Бурштинська міська федерація 

футболу» на 2022 рік-104000,00 

-200000,00  

 Відділ соціального захисту 

населення 

  

0813242 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення«Програма 

підтримки сімей загиблих, 

постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників 

бойових дій, осіб які 

перебувають чи перебували у 

складі добровольчих 

формувань, що утворилися для 

захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і 

50000,00  
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брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в 

районах її проведення, чи у 

здійсненні заходів із 

забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії 

Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх 

здійснення Бурштинської 

міської територіальної громади 

на період 2022-2026 років» 

0813242 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення Програма 

соціального захисту населення 

на 2022-2026 роки 

Бурштинської територіальної 

громади” (Забезпечення 

продуктами харчування та 

питною водою внутрішньо 

переміщених та/або 

евакуйованих осіб у 

тимчасових пунктах 

проживання та місцях 

тимчасового перебування) 

+250000,00  

 Відділ культури   

1014082 Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва Програма розвитку 

галузі культури Бурштинської 

міської територіальної громади 

на 2021-2023 

-100000,00  

 ВСЬОГО 0,00  

 і рекомендує прийняти його на позачерговій сесії. Протокол №5 від 29.03.2022 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4084  за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 4084 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про зміни до проєкту рішення № 4084   

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти зміни до проєкту рішення № 4084   

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4084 в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 01/31-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

2. Проєкт № 4169 Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і 

послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб Бурштинської 

територіальної громади 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар – 

начальник відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками постійної комісії, 

а саме: Комісія з питань фінансів, бюджету - погоджує проєкт 

рішення зі змінами в Додатку: 

- п.4 доповнити «для обслуговування мереж вуличного 

освітлення»; 

- п.6 викласти в редакції: «Комп’ютер для обліку ВПО; 

- п.11 доповнити «свердловини с.Коростовичі, с.Корчева» 
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Протокол № 6 від 04.04.2022 
 

Комісія з питань комунальної власності , ЖКГ - підтримує проєкт 

рішення, але просить надати чітку інформацію про необхідність 

проведення закупівель товарів, робіт і послуг згідно пунктів 4, 6, 

9 Додатку до проєкту рішення в офіційних джерелах масової 

інформації Бурштинської міської ради.  
Протокол № 3 від 04.04.2022. 
 

Також надала (озвучила) пропозицію, доповнити пропозицію 

комісії – в п.6 Додатку: «… роботи оперативного штабу» 

ВИСТУПИВ: 
В.Рик – депутат 

міської ради 

Запропонував внести правку в пропозиції до Додатку проєкту – в 

п.11 замінити на: «свердловини с.Коростовичі, урочище 

Корчева» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4169 за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 4169 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (комісії та озвучені в залі, наведені вище) до проєкту рішення № 4169: 

«за» -17 

«проти» - 2 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення №4169 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4169 (Рішення № 02/31-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 2 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 02/31-22 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

3.  Проєкт № 4168 Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік, 

затвердженого рішенням міської ради від 24.12.2021 № 04/25-21 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар – 

начальник відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками депутатської 
комісії  
  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4168 в цілому: 

«за» - 12 

«проти» - 2 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення не прийнято, оскільки не отримано необхідної більшості голосів від загального 

складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів 

ВИСТУПИВ: 
В.Андрієшин – 

міський голова 

Запропонував повторно проголосувати (переголосувати) за проєкт 

рішення № 4168 (відповідно до ч.18 статті 44 Регламенту ради) 

ВИСТУПИВ: 

В.Федорняк – 

депутат міської 

ради 

Висловив позицію, як голова комісії законності щодо не підтримання 

проєкту рішення 

ВИСТУПИВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Доповів про процедурні деталі за проєктом рішення щодо 

регуляторного акту - про зміни ставок земельного податку та 

орендної плати за землю 

ВИСТУПИЛИ: 
Н.Василащук, 

Б.Рибчук - 
депутати міської 

Взяли участь в обговоренні. 
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ради 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Повторно за  проєкт рішення № 4168 (відповідно до ч.18 статті 44 Регламенту ради): 

«за» - 12 

«проти» - 4 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення не прийнято, оскільки не отримано необхідної більшості голосів від загального 

складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4168 за основу 

(відповідно до ч.7  статті 44 Регламенту ради) : 

«за» - 14 

«проти» - 4 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4168 за основу 

ВИСТУПИЛА: 

Т.Сенчина – 

депутат міської 

ради 

Запропонувала відкласти проєкт рішення на доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відкладення проєкту рішення № 4168 на доопрацювання: 

«за» - 16 

«проти» - 3 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Відкласти проєкт рішення № 4168 на доопрацювання 

СЛУХАЛИ: 

4. Проєкт № 4087 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2021р. № 

04/22-21 «Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі 

добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету 

та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, чи у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення Бурштинської міської територіальної 

громади на період 2022-2026 років» 

ДОПОВІЛА: 

С.Коцур – 

начальник відділу 

соціального 

захисту населення 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками депутатської 

комісії, а саме доповнити пунктом 17: «Відшкодування витрат 

організаціям, підприємцям, що надають ритуальні послуги, на 

поховання загиблих у період воєнного стану». 
Протокол № 5 від 29.03.2022. 

ВИСТУПИВ:  

І.Харів – депутат 

міської ради. 

Запропонував внести в проєкт зміни, а саме в частині 4 замінити 

голову комісії з питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва на 

голову комісії з питань фінансів, бюджету Тетяну Сенчину:  

- «Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

постійної депутатської комісії  з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину…» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4087 за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 4087 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (комісії та озвучені депутатом нав. вище) до проєкту рішення № 4087: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 4087 
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СЛУХАЛИ: 

6.  Проєкт № 4170 Про внесення змін до Регламенту Бурштинської міської ради 

затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження 

Регламенту Бурштинської міської ради» із змінами від 02.03.2021 № 17/9-21 

ДОПОВІВ: 

О.Кобель - 

депутат міської 

ради 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками депутатської 

комісії, а саме: п.1 проекту рішення «Абзац 2 застосовується до 

моменту набрання чинності Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 

забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», але 

не пізніше ніж 01.01.2023р.»  Протокол № 6 від 04.04.2022. 
 

Комісія законності рішення не прийняла. 
Протокол № 23 від 04.04.2022. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4170 за основу: 

«за» - 14 

«проти» - 2 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 4170 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За зміни (комісії, нав. вище) до проєкту рішення № 4170: 

«за» - 12 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4087 (Рішення № 03/31-22) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/31-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

5.  Проєкт № 4088 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2021р. № 

05/22-21  «Про затвердження Програми соціального захисту населення на 2022-

2026 роки Бурштинської територіальної громади” 

ДОПОВІЛА: 

С.Коцур – 

начальник відділу 

соціального 

захисту населення 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками депутатської комісії  

ВИСТУПИВ:  

І.Харів – депутат 

міської ради 
Запропонував внести в проєкт зміни, а саме в частині 4 замінити 

голову комісії з питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва на 

голову комісії з питань фінансів, бюджету Тетяну Сенчину:  

- «Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

постійної депутатської комісії  з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину…» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4088 за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 4088 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (нав. вище) до проєкту рішення № 4088: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 4088 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4088  (Рішення № 04/31-22) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/31-22 в цілому (рішення додається) 
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«проти» - 3 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення за змінами та доповненнями комісії не прийнято, оскільки не отримано 

необхідної більшості голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4170 в цілому: 

 «за» - 13 

«проти» - 3 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення не прийнято, оскільки не отримано необхідної більшості голосів від загального 

складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів. 

ВИСТУПИВ: 

Р.Іванюк –

секретар міської 

ради 

Вніс пропозицію щодо відкладення проекту рішення для 

доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відкладення проєкту рішення № 4170 на доопрацювання: 

«за» - 19 

«проти» - 2 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Відкласти проєкт рішення для доопрацювання 
 

СЛУХАЛИ: 
7.  Проєкт № 4078 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Дулик І.О.). 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками депутатської комісії  
 

ВИСТУПИВ:  

Б.Рибчук  – 

депутат міської 

ради. 

Взяв участь в обговоренні, задав питання доповідачу, щодо - 

об’єкт, що розташований на земельній ділянці - стаціонарний чи 

тимчасовий? 

- надано пропозицію висвітлення на екран в Залі схеми 

розміщення земельної ділянки 

ВИСТУПИВ:  

П.Савка - 
депутат міської 

ради 

Запропонував внести в проект доповнення: 

- «розмір орендної плати за земельну ділянку переглядається із 

зміною ставки орендної плати затверджених рішенням міської 

ради на відповідний рік» 

ВИСТУПИЛИ: 

М.Федів - депутат 

міської ради; 

 

 

Б.Рибчук - депутат 

міської ради  

Забрати строки укладення договору оренди і державної реєстрації 

права оренди - пропозицію знято; 

 

 

Доповнив пропозицію - пропозицію знято. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4078 за основу: 

«за» - 19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 4078 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни - доповнення (депутата П.Савки нав. вище) до проєкту рішення № 4078: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 4078 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Про прийняття проєкту рішення № 4078 (Рішення № 05/31-22) в цілому: 

«за» - 19 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/31-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
8.  Проєкт № 4079 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Дулик І.О.). 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками депутатської комісії  

ВИСТУПИВ:  

П.Савка – 

депутат міської 

ради 

Запропонував внести в проект доповнення: 

- «розмір орендної плати за земельну ділянку переглядається із 

зміною ставки орендної плати затверджених рішенням міської 

ради на відповідний рік» 

ВИСТУПИВ: 
Б.Рибчук-  

депутат міської 

ради 

Запропонувала внести в проєкт доповнення:  

термін дії договору змінити із 10 років на 5 років 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4079  за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 4079 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни депутата (П.Савки нав. вище) до проєкту рішення № 4079: 

«за» -17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення №4079 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (депутата Б.Рибчука нав. вище) до проєкту рішення № 4079: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 4079 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4079  (Рішення № 06/31-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/31-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
9. Проєкт № 4080 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Сенчина Я.Й.).  

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками депутатської комісії  

ВИСТУПИВ:  

П.Савка – депутат 

міської ради 
Запропонував внести в проект доповнення: 

- «розмір орендної плати за земельну ділянку переглядається із 

зміною ставки орендної плати затверджених рішенням міської 

ради на відповідний рік» 

ВИСТУПИВ: 
Б.Рибчук-  

депутат міської 

ради 

Запропонувала внести в проєкт доповнення:  

термін дії договору змінити із 10 років на 5 років 

ВИСТУПИЛА: 
Т.Сенчина – 

депутат міської 

Оголосила про конфлікт інтересів (повідомлення додається) 
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ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4080  за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 4080 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (П.Савки нав. вище) до проєкту рішення № 4080: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 4080 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (депутата Б.Рибчука нав. вище) до проєкту рішення № 4080: 

«за» - 13 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення за змінами та доповненнями комісії не прийнято, оскільки не отримано 

необхідної більшості голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4080  (Рішення № 07/31-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/31-22 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ:  10. Різне 

ВИСТУПИВ: 

 

 

 

ВИСТУПИЛА: 

Б.Рибчук -  депутат 

міської ради 

Щодо не висвітлення інформації на офіційному сайті про 

проведення постійних комісій 

М.Козар -  депутат міської 

ради 

Щодо проведення наступної позачергової сесії в четвер 

07.04.2022, не раніше 11:00 год. 

 

 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк – секретар 

ради 

Оголосив тридцять першу позачергову Сесію міської 

ради восьмого скликання закритою 

 
Примітка: відеотрансляцію тридцять першої позачергової Сесії міської ради восьмого скликання 

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

 

 

        Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 

 


