
1 
 

 

Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

тридцять третьої чергової сесії міської ради восьмого скликання 

від 29 квітня 2022 року                                                                                                 м.Бурштин 

Початок: 09:00 год. 

Закінчення: 11:35 год. 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

Присутні на сесії:    

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 21 (двадцять один) депутат міської ради (список додається); 

 

Відсутні на сесії: 

- 5 (п’ять) депутатів: Тетяна Верестюк, Ігор Карвацький, Ганна Очкур, Іван Пізь, Дмитро Симак. 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Оголосив тридцять третю чергову Сесію міської ради восьмого 

скликання відкритою 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний тридцять третьої чергової сесії міської ради восьмого скликання 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 
– міський голова 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт Порядку 

денного тридцять третьої чергової Сесії міської ради восьмого 

скликання: 

1. Проєкт №4363 Про внесення змін до бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022 рік. 

2. Проєкт №4364 Про затвердження Програми підвищення 

ефективності роботи Управління Державної казначейської 

служби України у Галицькому районі Івано-Франківської 

області на 2022-2024 роки. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового 

відділу. 

3. Проєкт №4361 Про внесення змін до Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 11.12.2020 №06/2-20. 

Доповідач: Марія Назар – начальник відділу економіки та 

промисловості. 

4. Проєкт №4362 Про внесення в перелік другого типу об’єктів 

комунального майна Бурштинської міської територіальної 

громади для передачі майна в оренду у 2022 році без 

проведення аукціону та продовження договору оренди без 

проведення аукціону. 

Доповідач: Ірина Герт – начальник відділу житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна. 

5. Проєкт № 4295 Про внесення змін в Перелік 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2022 рік. 

6. Проєкт № 3834 Про надання попереднього погодження 

громадській організації «Братство Демократичної 

Української Молоді» на продаж земельної ділянки не 

сільськогосподарського призначення в м. Бурштин по 

вул.Міцкевича,49 А. 

7. Проєкт № 4006 Про надання дозволу Садівницькому 
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товариству «Енергетик» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для обслуговування доріг, проїздів, будівель та споруд 

загального користування за межами села Бовшів 

Бурштинської міської територіальної громади. 

8. Проєкт № 4007 Про надання дозволу Садівницькому 

товариству «Енергетик» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для обслуговування доріг, проїздів, будівель та споруд 

загального користування за межами села Бовшів 

Бурштинської міської територіальної громади. 

9. Проєкт № 4085 Про проведення інвентаризації земельної 

ділянки на території Старомартинівського старостинського 

округу Бурштинської міської територіальної громади. 

10.  Проєкт № 4086 Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови в с. 

Озеряни, вул. Франка Івана, 4 А. 

11. Проєкт № 4124 Про припинення договору оренди земельної 

ділянки з ФОП Пендерецьким Олександром Петровичем в 

селі Дем’янів по вул. Калуська, б/н Бурштинської міської 

територіальної громади. 

12. Проєкт № 4132 Про надання попереднього погодження 

приватному підприємцю Костюченко Антоніні 

Володимирівні на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м.Бурштин 

вул.С.Стрільців,31. 

13. Проєкт № 4147 Про надання попереднього погодження 

приватному підприємцю Шемелько Олександрі Романівні на 

продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м.Бурштин вул.Шухевича,4. 

14. Проєкт № 4148 Про надання попереднього погодження 

приватному підприємцю Шемелько Олександрі Романівні на 

продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м.Бурштин вул.Міцкевича,43. 

15. Проєкт № 4227 Про продовження (поновлення) терміну 

договору оренди земельної ділянки (приватний підприємець 

Безкоровайний І.Б.). 

16. Проєкт № 4228 Про продовження (поновлення) терміну 

договору оренди земельної ділянки (приватний підприємець 

Іваськів О.В. ). 

17. Проєкт № 4229 Про продовження (поновлення) терміну 

договору оренди земельної ділянки (приватний підприємець 

Іваськів А.С. ). 

18. Проєкт № 4230 Про продовження (поновлення) терміну 

договору оренди земельної ділянки (приватний підприємець 

Іваськів А.С. ). 

19. Проєкт № 4231 Про продовження (поновлення) терміну 

договору оренди земельної ділянки (приватний підприємець 

Іваськів А.С. ). 

20. Проєкт № 4232 Про продовження (поновлення) терміну 

договору оренди земельної ділянки (приватний підприємець 

Сенчина Я.Й.). 

21. Проєкт № 4233 Про продовження (поновлення) терміну 
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договору оренди земельної ділянки (приватний підприємець 

Сенчина Я.Й.). 

22. Проєкт № 4234 Про продовження (поновлення) терміну 

договору оренди земельної ділянки (приватний підприємець 

Сенчина Я.Й.). 

23. Проєкт № 4243 Про припинення договору оренди земельної 

ділянки з громадянкою Бойчук Наталією Романівною в місті 

Бурштин по вул. О. Басараб, 2 Б Бурштинської міської 

територіальної громади. 

24. Проєкт № 4248 Про укладання договору оренди земельної 

ділянки для іншого сільськогосподарського призначення в 

с.Старий Мартинів, вул.Т.Шевченка,114Е (громадянин 

Кравчук В.Ю.). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-

екологічного відділу 

25. Відповіді на депутатські запити. 

26. Депутатські запити. 

27. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного тридцять третьої чергової Сесії міської ради 

восьмого скликання за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний тридцять третьої чергової сесії міської ради восьмого 

скликання за основу 

ВИСТУПИЛА: 

Мар’яна Федів – 

депутат міської 

ради  

Запропонувала зняти з розгляду проєкт № 4248 і відправити його 

на до вивчення (питання 24 в проекті порядку денного). 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк – 

секретар ради 

1. Запропонував зняти з розгляду проєкт № 4243 за службовою 

запискою В.Копаниці – начальника земельно-екологічного відділу 

(питання 23 в проекті порядку денного). 

2. Замінити доповідача до проєкту рішення № 4361 - замість 

М.Назар, включити начальника управління О.Скриника 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до порядку денного 33-ї чергової сесії міської ради восьмого скликання: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до Порядку денного 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного тридцять третьої чергової Сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти проєкт Порядку денного тридцять третьої чергової Сесії міської ради 

восьмого скликання в новій редакції: 

1. Проєкт № 4363 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

2. Проєкт № 4364 Про затвердження Програми підвищення ефективності роботи 

Управління Державної казначейської служби України у Галицькому районі Івано-

Франківської області на 2022-2024 роки. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 

3. Проєкт № 4361 Про внесення змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 №06/2-20. 

Доповідач: Олег Скриник - начальник управління економіки праці та 

інвестиційної діяльності                                                               
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4. Проєкт № 4362 Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна 

Бурштинської міської територіальної громади для передачі майна в оренду у 2022 

році без проведення аукціону та продовження договору оренди без проведення 

аукціону. 

Доповідач: Ірина Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна. 

5. Проєкт № 4295 Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 

раді на 2022 рік. 

6. Проєкт № 3834 Про надання попереднього погодження громадській організації 

«Братство Демократичної Української Молоді» на продаж земельної ділянки не 

сільськогосподарського призначення в м. Бурштин по вул.Міцкевича,49 А. 

7. Проєкт № 4006 Про надання дозволу Садівницькому товариству «Енергетик» на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування 

доріг, проїздів, будівель та споруд загального користування за межами села Бовшів 

Бурштинської міської територіальної громади. 

8. Проєкт № 4007 Про надання дозволу Садівницькому товариству «Енергетик» на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування 

доріг, проїздів, будівель та споруд загального користування за межами села Бовшів 

Бурштинської міської територіальної громади. 

9. Проєкт № 4085 Про проведення інвентаризації земельної ділянки на території 

Старомартинівського старостинського округу Бурштинської міської територіальної 

громади. 

10.  Проєкт № 4086 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови в с. Озеряни, вул. Франка Івана, 4 А. 

11. Проєкт № 4124 Про припинення договору оренди земельної ділянки з ФОП 

Пендерецьким Олександром Петровичем в селі Дем’янів по вул. Калуська, б/н 

Бурштинської міської територіальної громади. 

12. Проєкт № 4132 Про надання попереднього погодження приватному підприємцю 

Костюченко Антоніні Володимирівні на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м.Бурштин вул.С.Стрільців,31. 

13. Проєкт № 4147 Про надання попереднього погодження приватному підприємцю 

Шемелько Олександрі Романівні на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м.Бурштин вул.Шухевича,4. 

14. Проєкт № 4148 Про надання попереднього погодження приватному підприємцю 

Шемелько Олександрі Романівні на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м.Бурштин вул.Міцкевича,43. 

15. Проєкт № 4227 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Безкоровайний І.Б.). 

16. Проєкт № 4228 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Іваськів О.В. ). 

17. Проєкт № 4229 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Іваськів А.С. ). 

18. Проєкт № 4230 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Іваськів А.С. ). 

19. Проєкт № 4231 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Іваськів А.С. ). 

20. Проєкт № 4232 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Сенчина Я.Й.). 

21. Проєкт № 4233 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Сенчина Я.Й.). 

22. Проєкт № 4234 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Сенчина Я.Й.). 
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Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

23. Відповіді на депутатські запити. 

24. Депутатські запити. 

25. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Проєкт № 4363 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

ДОПОВІЛА: 

Ольга 

Петровська – 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками депутатської 

комісії та запропонованими змінами: 

Комісія погоджує проєкт зі змінами: 

1. Відповідно до звернень розпорядників коштів  внести 

зміни до бюджету: 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників 

коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума, грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума, грн. 

01 Міська рада    

0116020 

Забезпечення 

функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що 

виробляють, виконують 

та/або надають житлово-

комунальні послуги 

(Програма фінансової 

підтримки комунальних 

підприємств 

Бурштинської міської 

ради на 2022рік для КП 

«ЖЕГ Бурштинської 

міської ради» на 

закупівлю матеріалів, 

необхідних для ліквідації 

наслідків 

стихії(буреломів,вітровал

ів)17.02.22, що завдала 

шкоди покрівлям 

багатоквартирних 

будинків по вулицях 

В.Стуса,6,Калуська,8,Кал

уська,10, С.Стрільців,9, 

В.Стуса,17,В.Стуса,19) +80000,00 

 

0116090 Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального 

господарства(Програма 

про дольову участь 

співвласників у 

поточному та 

капітальному ремонтах 

багатоквартирних 

будинків Бурштинської 

міської територіальної 

громадина 2022 рік) 

-80000,00  

 Відділ соціального 

захисту населення 

  

0813242 Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

 «Програма підтримки 

-50000,00  
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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» 

0813090 Видатки на поховання 

учасників бойових дій та 

осіб з інвалідністю 

внаслідок війни  

«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 

брали безпосередню 

участь в 

антитерористичній 

операції в районах її 

проведення, чи у 

здійсненні заходів із 

забезпечення 

національної безпеки і 

оборони, відсічі і 

стримування збройної 

+50000,00  
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2. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по міській 

раді по  Програмі про Фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2021-2025 роки: 

2.1. Зменшити призначення за КПКВКМБ 0110180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління» на суму 

98800,00грн. 

2.2. Збільшити призначення: 

за КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної 

оборони»+92800,00грн. 

за КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення»+6000,00. 

3. Зменшити обсяг освітньої субвенції з Державного 

бюджету місцевим бюджетам за ККД 41033900 на суму 

5503200,00грн.та відповідно по відділу освіти і науки за 

КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»на суму 5503200,00грн. 

4. Зменшити бюджетні призначення по міській раді за 

КПКВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну 

діяльність в регіоні»  (Програма фінансової підтримки 

громадської організації «Федерація вільної боротьби міста 

Бурштин» на 2022 рік) в сумі 32700,00 та відповідно 

збільшити відділу соціального захисту населення  за 

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення для виплати одноразової 

агресії Російської 

Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, 

забезпеченні їх 

здійснення Бурштинської 

міської територіальної 

громади на період 2022-

2026 років» 

 Відділ культури   

1014082 Інші заходи в галузі 

культури і мистецтва 

Програма розвитку галузі 

культури Бурштинської 

міської територіальної 

громади на 2021-2023р. 

-90000,00  

 Фінансовий відділ   

3719800 Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-

економічного розвитку 

регіонів(для 2 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України в Івано-

Франківській області 

(Комплексна цільова 

соціальна програма 

розвитку цивільного 

захисту Бурштинської 

міської територіальної 

громади на 2021-2025 

роки, переобладнання 

пожежного автомобіля та 

дооснащення пожежно-

рятувальних підрозділів 

+90000,00  
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матеріальної допомоги на лікування Рудницькій А.  

5. Відповідно до рішення міської ради від 25 лютого 2022 

року №15/28-22 «Про внесення змін в Перелік 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього середовища по Бурштинській міській 

територіальній громаді на 2022 рік» здійснити перерозподіл 

коштів між розпорядниками коштів. 

Протокол від 12.04.2022№ 8 

 

Разом з тим, зазначила, відповідно до звернень 

розпорядників коштів внести зміни до бюджету – доповнити 

проект рішення (відповідно до Службової записки від 

27.04.2022), наступним: 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума, грн. 

Спеціаль

ний фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада    

0116020 

Забезпечення 

функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги 

(Програма фінансової 

підтримки комунальних 

підприємств Бурштинської 

міської ради на 2022рік для 

КП «ЖЕГ Бурштинської 

міської ради» на закупівлю 

матеріалів, необхідних для 

ліквідації наслідків 

стихії(буреломів,вітровалів)

17.02.22, що завдала шкоди 

покрівлі багатоквартирного 

будинку по вулиці 

Р.Шухевича,4  +80000,00 

 

0116090 Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального 

господарства(Програма про 

дольову участь 

-80000,00  

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада   

0118340 

Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів 

-1000000,00 

37 Фінансовий відділ  

3719740 Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення природоохоронних 

заходів (Субвенція Більшівцівській 

селищній територіальній громаді з 

місцевого бюджету для здійснення 

природоохоронних заходів 

відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.09.1996 р. 

N 1147 для реконструкції парку 

пам’ятки садово-паркового 

мистецтва «Парк пам’яті борцям за 

незалежність») 

+1000000,00 
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співвласників у поточному 

та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків 

Бурштинської міської 

територіальної громадина 

2022 рік) 

0118230 Інші захои громадського 

порядку та безпеки 

-80000,00  

0118240 Заходи та роботи з 

територіальної оборони 

(придбання та встановлення 

системи оповіщення) 

+80000,00  

0113242 Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

Програма соціального 

захисту і підтримки дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

захисту їх житлових прав, 

попередження дитячої 

бездоглядності та 

безпритульності на 2021-

2025 роки Бурштинської 

міської територіальної 

громади 

-55510,00  

0110180 Програма фінансовї 

підтримки КП Капітальне 

будівництво 

+55510,0 

 

 

П.6. Відділу соціального захисту виділити кошти для 

надання одноразової матеріальної допомоги Кабан Наталії 

Михайлівні в сумі 10000,00грн. та Михайловському Юрію 

Андрійовичу в сумі 10000,00грн. і рекомендує прийняти його 

на черговій сесії. 

Відповідно до Службової записки від 27.04.2022 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4363 за основу: 

«за» - 21  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 4363 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проєкту рішення - комісії та озвучені доповідачем (нав. вище) № 

4363: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 4363 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4363 (Рішення № 01/33-22) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

2. Проєкт № 4364 Про затвердження Програми підвищення ефективності 

роботи Управління Державної казначейської служби України у Галицькому 

районі Івано-Франківської області на 2022-2024 роки 
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ДОПОВІЛА: 

Ольга 

Петровська – 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками депутатської 

комісії: 

Комісія з питань фінансів і бюджету рішення не прийняла. 

Протокол від 19.04.2022 № 9  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4364 (Рішення № 02/33-22) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 2 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

3. Проєкт № 4361 Про внесення змін до Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 № 06/2-20 

ДОПОВІВ: 

Олег Скриник - 

начальник 

управління 

економіки праці 

та інвестиційної 

діяльності 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками депутатської 

комісії. Комісія бюджету рішення не прийняла. 

Протокол від 19.04.2022 № 9 
 

Доповідач запропонував внести зміни в даний проект 

рішення (відповідно до Службової записки від 27.04.2022): 

Внести в мотивувальну частину: відповідно до рішення 

сесії Бурштинської міської ради № 01/28-22 від 25.02.2022 

«Про внесення змін до бюджету Бурштинської 

територіальної громади на 2022 рік», враховуючи протокол 

засідання комісії з питань фінансів, бюджету планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва від 29.03.2022 № 5. 

Видалити з мотивувальної частини: врахувавши 

рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 
 

Видалити: 1.3.: зняти з п.6. «Поточний ремонт мереж 

вуличного освітлення» -24937,0 грн., та направити на п.6.1. 

«Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Квітковій 

в с.Дем'янів» 24937,0 грн. 

Внести – викласти у редакції:  
1.3. зняти з п.6 «Поточний ремонт мереж вуличного 

освітлення» на суму 55303,00 грн., та з п.5. «Обслуговуванню 

вуличного освітлення» 18457,17 грн., та направити на 

п.6.2.«Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. 

Квітковій в с. Дем’янів» на 24937,0 грн. та на п.6.3. 

«Капітальний ремонт вуличного освітлення від ТП-477 

вул.Проектна, вул.Івасюка, вул.Сонячна, вул.Яремчука в 

м.Бурштин Івано-Франківської області» на 48823,17 грн. 
 

Також в 1.4 внести - пункт 19 та відповідно підпункти 19.1, 

19.2, 19.3, а саме (редакція): 

1.4. зняти з п.19 «Виправлення профілю доріг автогрейдером 

по м.Бурштин»         73180 грн. та направити на  

п.19.1 «Виправлення профілю доріг автогрейдером по 

м.Бурштин, с.Коростовичі, с.Куропатники» – 21522,0 грн., 

п.19.2. «Виправлення профілю доріг автогрейдером 

с.Слобода, с.Озеряни» 15068,0 грн., 

п.19.3 «Виправлення профілю доріг автогрейдером 

м.Бурштин, с.Демянів, с.Вигівка, с.Насташине, с.Куничі, 

с.Юнашків» - 36590,0 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4361 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 1 
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«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4361 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення № 4361: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 4361 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4361 (Рішення № 03/33-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

4.  Проект № 4362 Про внесення в перелік другого типу об’єктів 

комунального майна Бурштинської міської територіальної громади для 

передачі майна в оренду у 2022 році без проведення аукціону та 

продовження договору оренди без проведення аукціону 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Герт – 

начальник 

відділу житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проектом рішення та позитивним висновком 

депутатської комісії з питань комунальної власності та ЖКГ.  

Відповідно до змін внесених до законодавства в умовах 

воєнного стану, доповідач запропонувала в пункті 3 замінити 

термін – із 35 місяців на 12 місяців (35 місяців видалити) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4362 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4362 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення № 4362: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4362 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4362  (Рішення № 04/33-22) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

5.  Проект № 4295 Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2022 рік 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками спільної 

депутатської комісії. 

 На спільному засіданні комісій єдине рішення щодо Проекту 

рішення № 4295 Про внесення змін в Перелік 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2022 рік не прийняте. 

Комісією з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 
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благоустрою підтримано усі підпункти запропонованого 

Переліку. 

Комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально 

– економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва підтримано лише підпункти 2.1.2, 3.1.6, з 

підпункту 8.1 до підпункту 8.14 (включно) та підпункт 9.1.  

Протокол спільного засідання комісій від 08.04.2022 № 22 

Протокол спільного засідання комісій від 19.04.2022 № 23 
 

Разом з тим, відповідно до Службової записки земельно-

екологічного відділу від 18.04.2022 (додається) про 

доповнення пропозиціями Переліку природоохоронних 

заходів до проекту рішення, запропонував розглянути 

сформований узагальнений Перелік - Додаток, відповідно до 

наведених заходів в проекті рішення та заходів наведених у 

зазначеній Службовій записці   

ВИСТУПИВ: 

Володимир Рик 

– депутат міської 

ради 

Підтвердив позицію щодо неприйняття спільного рішення 

комісіями в зв’язку із наявним мінімальним кворумом 

присутніх депутатів комісії з питань фінансів та відсутністю 

підтверджуючих технічних документів з придбання, 

встановлення чи облаштування відповідного обладнання або 

матеріалів, які були додані на елек. пошти депутатам після 

комісії. 

Зазначив, що в результаті ознайомлення із тех. документами 

погоджується із наведеним доповідачем Переліком 

(Додатком) 

ВИСТУПИЛА: 

Тетяна Сенчина 

- депутат міської 

ради 

Зауважила, що необхідно здійснювати внесення змін в 

Перелік природоохоронних заходів відповідно до нумерації в 

затвердженому Переліку (у першому рішенні про 

затвердження) 

ВИСТУПИВ: 
Богдан Рибчук 

– депутат міської 

ради 

Задав питання доповідачу відносно окремих пунктів (заходів) 

в Переліку (Додатку). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4295 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 4295 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проєкту рішення № 4295: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 4295 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4295 (Рішення № 05/33-22) в цілому: 

«за» - 18  

«проти» - 1 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

6.  Проект № 3834 Про надання попереднього погодження громадській 

організації «Братство Демократичної Української Молоді» на продаж 

земельної ділянки не сільськогосподарського призначення в м. Бурштин по 

вул. Міцкевича, 49А 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії. 

Доповідач доповів із зазначенням про технічну правку - 

вилучити з проекту рішення в п.1 - (КВЦПЗ В.03.07) 
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екологічного 

відділу 

ВИСТУПИВ: 
Ігор Дулик – 

депутат міської 

ради 

Виступив із запереченням щодо надання погодження ГО 

«ДУМ». 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Дав доручення О.Петровській - начальнику фінансового 

відділу, надати інформацію – скільки оплачують та скільки 

повинні оплачувати земельного податку за земельну ділянку 

Громадська організація «Братство Демократичної 

Української Молоді» в місті Бурштині по вул. Міцкевича, 

49А 

ВИСТУПИЛИ: 

Володимир Рик,  

Петро 

Ковальчук – 

депутати міської 

ради 

Взяли участь в обговоренні питання за проектом рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 3834 (Рішення № 06/33-22) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 1 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

7. Проект № 4006 Про надання дозволу Садівницькому товариству 

«Енергетик» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для обслуговування доріг, проїздів, будівель та споруд загального 

користування за межами села Бовшів Бурштинської міської територіальної 

громади 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії 

 

ВИСТУПИЛА: 

Наталія 

Василащук – 

депутат міської 

ради 

Взяла участь в обговоренні, задала питання доповідачу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4006  (Рішення № 07/33-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

8.  Проект № 4007 Про надання дозволу Садівницькому товариству 

«Енергетик» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для обслуговування доріг, проїздів, будівель та споруд загального 

користування за межами села Бовшів Бурштинської міської територіальної 

громади 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Про прийняття проєкту рішення № 4007  (Рішення № 08/33-22) в цілому: 

«за» - 16 



14 
 

 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

9.  Проект № 4085  Про проведення інвентаризації земельної ділянки на 

території Старомартинівського старостинського округу Бурштинської 

міської територіальної громади 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4085 (Рішення № 09/33-22) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 09/33-22 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Проєкт № 4086 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови в с.Озеряни, вул. Франка Івана, 4 А 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4086  (Рішення № 10/33-22) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

11. Проект № 4124 Про припинення договору оренди земельної ділянки з 

ФОП Пендерецьким Олександром Петровичем в селі Дем’янів по вул. 

Калуська, б/н Бурштинської міської територіальної громади 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії: 

 

ВИСТУПИЛА: 

Наталія 

Василащук – 

депутат міської 

ради 

Задала запитання доповідачу - чи буде прохід до ділянки 

ВИСТУПИВ: 
Ігор Дулик – 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні проекту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4124  в цілому: 

«за» - 5 

«проти» - 0 

«утрим.» - 12 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова - 

Проєкт № 4124  
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ВИСТУПИВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради       

Зазначив - поставити даний проєкт рішення на голосування 

за основу (відповідно до частини 7 статті 44 Регламенту 

міської ради) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4124 за основу: 

«за» - 9 

«проти» - 1 

«утрим.» - 9 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова - 

Проєкт № 4124 

(відповідно до ч.19 статті 44 Регламенту міської ради – проект знімається з 

розгляду сесії, повертається в профільну комісію для додаткового вивчення) 

СЛУХАЛИ: 

12. Проект № 4132 Про надання попереднього погодження приватному 

підприємцю Костюченко Антоніні Володимирівні на продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м.Бурштин вул. С.Стрільців, 31 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії 

 

ВИСТУПИВ: 
Ігор Дулик – 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні проекту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4132 (Рішення № 11/33-22) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

13. Проект № 4147 Про надання попереднього погодження приватному 

підприємцю Шемелько Олександрі Романівні на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м.Бурштин вул. Шухевича, 4 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4147 (Рішення № 12/33-22) в цілому 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

14. Проект № 4148 Про надання попереднього погодження приватному 

підприємцю Шемелько Олександрі Романівні на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м.Бурштин вул.Міцкевича, 43 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проекту рішення № 4148  (Рішення № 13/33-22) в цілому: 
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«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
15. Проект № 4227 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Безкоровайний І.Б.) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії, а саме: пункт 2 доповнити абзацом: - розмір орендної 

плати за земельну ділянку переглядається у разі зміни ставок 

орендної плати, затверджених рішенням Бурштинської 

міської ради на відповідний рік, та пропонує винести на 

розгляд сесії. Протокол від 05.04.2022 № 24  

ВИСТУПИЛИ: 

Ігор Дулик, 

Володимир Рик 

– депутати 

міської ради 

Взяли участь в обговоренні, висловили позицію щодо 

пропонованих комісією доповнень (змін) до проекту 

ВИСТУПИВ: 
Богдан Рибчук 

– депутат міської 

ради 

Задав питання доповідачу - щодо механізму реалізації 

проекту за змінами пропонованими комісією 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4227 за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4227 за основу 

ВИСТУПИЛА: 

Маряна Федів -

депутат міської 

ради,  
голова постійної 

комісії з питань 

земельних 

відносин, 

природокористува

ння, планування, 

території, 

будівництва, 

архітектури, 

охорони пам’яток, 

історичного 

середовища та 

благоустрою 

Запропонувала зняти пропозиції постійної комісії (нав.вище), 

в частині доповнення до п.2 абзацом: 

- «розмір орендної плати за земельну ділянку переглядається 

у разі зміни ставок орендної плати, затверджених рішенням 

Бурштинської міської ради на відповідний рік» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4227  (Рішення № 14/33-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
16. Проект № 4228 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Іваськів О.В.). 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії а саме: внести зміни в проект рішення та в пункті 1 

замінити - терміном на 10 (десять) років, терміном на 5 

(п’ять) років, а пункт 2 доповнити абзацом: - розмір орендної 

плати за земельну ділянку переглядається у разі зміни ставок 

орендної плати, затверджених рішенням Бурштинської 

міської ради на відповідний рік, та пропонує винести на 

розгляд сесії. Протокол № 24 від 05.04.2022 
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ВИСТУПИЛА: 

Маряна Федів -

депутат міської 

ради,  
голова постійної 

комісії з питань 

земельних 

відносин, 

природокористува

ння, планування, 

території, 

будівництва, 

архітектури, 

охорони пам’яток, 

історичного 

середовища та 

благоустрою 

Запропонувала зняти пропозиції постійної комісії (нав.вище), 

в частині доповнення до п.2 абзацом: 

- «розмір орендної плати за земельну ділянку переглядається 

у разі зміни ставок орендної плати, затверджених рішенням 

Бурштинської міської ради на відповідний рік» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4228 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4228 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (в частині - терміном на 5 (п’ять) років) № 4228: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 4228 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4228  (Рішення № 15/33-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/33-22 в цілому (рішення додається) 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин 
– міський 

голова 

 

10:30 год. - Оголосив перерву (відповідно до регламенту) на 15 хв. 

Оголошено перерву на 15 хвилин 

СЛУХАЛИ: 
17. Проект № 4229 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Іваськів А.С.). 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії а саме: внести зміни в проект рішення та в пункті 1 

замінити - терміном на 10 (десять) років, терміном на 5 

(п’ять) років, а пункт 2 доповнити абзацом: - розмір орендної 

плати за земельну ділянку переглядається у разі зміни ставок 

орендної плати, затверджених рішенням Бурштинської 

міської ради на відповідний рік, та пропонує винести на 

розгляд сесії. Протокол від 05.04.2022 № 24 

ВИСТУПИЛА: 

Маряна Федів -

депутат міської 

ради,  
голова постійної 

комісії з питань 

земельних 

відносин, 

природокористува

ння, планування, 

Запропонувала зняти пропозиції постійної комісії (нав.вище), 

в частині доповнення до п.2 абзацом: 

- «розмір орендної плати за земельну ділянку переглядається 

у разі зміни ставок орендної плати, затверджених рішенням 

Бурштинської міської ради на відповідний рік» 
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території, 

будівництва, 

архітектури, 

охорони пам’яток, 

історичного 

середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4229 за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4229 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (в частині - терміном на 5 (п’ять) років) № 4229: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4229 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4229 (Рішення № 16/33-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
18. Проект № 4230 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Іваськів А.С.). 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії а саме: внести зміни в проект рішення та в пункті 1 

замінити - терміном на 10 (десять) років, терміном на 5 

(п’ять) років, а пункт 2 доповнити абзацом: - розмір орендної 

плати за земельну ділянку переглядається у разі зміни ставок 

орендної плати, затверджених рішенням Бурштинської 

міської ради на відповідний рік, та пропонує винести на 

розгляд сесії. Протокол № 24 від 05.04.2022 

ВИСТУПИЛА: 

Маряна Федів -

депутат міської 

ради,  
голова постійної 

комісії з питань 

земельних 

відносин, 

природокористува

ння, планування, 

території, 

будівництва, 

архітектури, 

охорони пам’яток, 

історичного 

середовища та 

благоустрою 

Запропонувала зняти пропозиції постійної комісії (нав.вище), 

в частині доповнення до п.2 абзацом: 

- «розмір орендної плати за земельну ділянку переглядається 

у разі зміни ставок орендної плати, затверджених рішенням 

Бурштинської міської ради на відповідний рік» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4230 за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4230 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (в частині - терміном на 5 (п’ять) років) № 4230: 

«за» -18 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4230 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4230  (Рішення № 17/33-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
19. Проект № 4231 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Іваськів А.С. ). 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками депутатської 

комісії а саме: внести зміни в проект рішення та в пункті 1 

замінити терміном на 10 (десять) років, терміном на 5 (п’ять) 

років, а пункт 2 доповнити абзацом: - розмір орендної плати 

за земельну ділянку переглядається у разі зміни ставок 

орендної плати, затверджених рішенням Бурштинської 

міської ради на відповідний рік, та пропонує винести на 

розгляд сесії. Протокол № 24 від 05.04.2022 

ВИСТУПИЛА: 

Маряна Федів -

депутат міської 

ради,  
голова постійної 

комісії з питань 

земельних 

відносин, 

природокористува

ння, планування, 

території, 

будівництва, 

архітектури, 

охорони пам’яток, 

історичного 

середовища та 

благоустрою 

Запропонувала зняти пропозиції постійної комісії (нав.вище), 

в частині доповнення до п.2 абзацом: 

- «розмір орендної плати за земельну ділянку переглядається 

у разі зміни ставок орендної плати, затверджених рішенням 

Бурштинської міської ради на відповідний рік» 

ВИСТУПИВ:  
Ігор Дулик – 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова  

Надано протокольне доручення: 

- Земельно-екологічний відділ (В.Копаниця); 

- Сектор містобудування і архітектури (Т.Білоока): 

Опрацювати та запропонувати варіант переходу із 

тимчасових споруд на капітальні будівлі – об’єктів торгівлі в 

територіальній громаді (з метою справляння податку на 

нерухоме майно) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4231 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4231 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (в частині - терміном на 5 (п’ять) років) № 4231: 

«за» - 18 

«проти» -  

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4231 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Про прийняття проекту рішення № 4231  (Рішення № 18/33-22) в цілому: 

«за» - 18 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
20. Проект № 4232 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

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

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії а саме: пункт 2 доповнити абзацом: - розмір орендної 

плати за земельну ділянку переглядається у разі зміни ставок 

орендної плати, затверджених рішенням Бурштинської 

міської ради на відповідний рік, та пропонує винести на 

розгляд сесії.  Протокол № 24 від 05.04.2022 

ВИСТУПИЛА: 
Тетяна Сенчина 

– депутат міської 

ради 

Повідомила про наявність конфлікту інтересів і наголосила, 

що участі у обговоренні і голосуванні за даним проектом 

рішення не буде брати (повідомлення додається) 

ВИСТУПИЛА: 

Маряна Федів -

депутат міської 

ради,  
голова постійної 

комісії з питань 

земельних 

відносин, 

природокористува

ння, планування, 

території, 

будівництва, 

архітектури, 

охорони пам’яток, 

історичного 

середовища та 

благоустрою 

Запропонувала зняти пропозиції постійної комісії (нав.вище), 

в частині доповнення до п.2 абзацом: 

- «розмір орендної плати за земельну ділянку переглядається 

у разі зміни ставок орендної плати, затверджених рішенням 

Бурштинської міської ради на відповідний рік» 

ВИСТУПИВ: 
Богдан Рибчук - 

депутат міської 

ради 

Запропонував внести зміни в проект рішення в частині 

терміну договору оренди землі - на  10 років, в зв’язку із 

розміщенням капітальної будівлі на даній земельній ділянці 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4232 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4232 за основу 

ВИСТУПИЛА: 

Наталія 

Василащук – 

депутат міської 

ради 

Внесла доповнення в проект рішення – адресною частиною: 

вул. Коновальця, 2Б 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проєкту рішення (нав. вище) № 4232: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4232 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4232 (Рішення № 19/33-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення № 19/33-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
21. Проект № 4233 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

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

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії а саме: пункт 2 доповнити абзацом: - розмір орендної 

плати за земельну ділянку переглядається у разі зміни ставок 

орендної плати, затверджених рішенням Бурштинської 

міської ради на відповідний рік, та пропонує винести на 

розгляд сесії.  Протокол № 24 від 05.04.2022 

ВИСТУПИЛА: 

Маряна Федів -

депутат міської 

ради,  
голова постійної 

комісії з питань 

земельних 

відносин, 

природокористува

ння, планування, 

території, 

будівництва, 

архітектури, 

охорони пам’яток, 

історичного 

середовища та 

благоустрою 

Запропонувала зняти пропозиції постійної комісії (нав.вище), 

в частині доповнення до п.2 абзацом: 

- «розмір орендної плати за земельну ділянку переглядається 

у разі зміни ставок орендної плати, затверджених рішенням 

Бурштинської міської ради на відповідний рік» 

ВИСТУПИЛА: 
Тетяна Сенчина 

– депутат міської 

ради 

Повідомлення про наявність конфлікту інтересів і 

наголошенні, що участі у обговоренні і голосуванні за даним 

проектом рішення не буде брати (додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4233 за основу: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4233 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення № 4233: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4233 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4233  (Рішення № 20/33-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/33-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
22. Проект № 4234 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

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

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками депутатської 

комісії а саме: пункт 2 доповнити абзацом: - розмір орендної 

плати за земельну ділянку переглядається у разі зміни ставок 

орендної плати, затверджених рішенням Бурштинської 

міської ради на відповідний рік, та пропонує винести на 

розгляд сесії.  Протокол № 24 від 05.04.2022 

ВИСТУПИЛА: 

Маряна Федів -

депутат міської 

ради,  
голова постійної 

комісії з питань 

земельних 

відносин, 

Запропонувала зняти пропозиції постійної комісії (нав.вище), 

в частині доповнення до п.2 абзацом: 

- «розмір орендної плати за земельну ділянку переглядається 

у разі зміни ставок орендної плати, затверджених рішенням 

Бурштинської міської ради на відповідний рік» 
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природокористува

ння, планування, 

території, 

будівництва, 

архітектури, 

охорони пам’яток, 

історичного 

середовища та 

благоустрою 

ВИСТУПИЛА: 
Тетяна Сенчина 

– депутат міської 

ради 

Повідомлення про наявність конфлікту інтересів і 

наголошенні, що участі у обговоренні і голосуванні за даним 

проектом рішення не буде брати (додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4234 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4234 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення № 4234: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4234 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4234  (Рішення № 21/33-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/33-22 в цілому (рішення додається) 

ВИСТУПИВ: 

Богдан Рибчук - 

депутат міської 

ради 

В результаті проведених обговорень (звернень) депутатів 

міської ради, зокрема І.Дулика, В.Рика, Б.Рибчука - 

запропонував дати доручення земельно-екологічному відділу 

опрацювати питання щодо внесення змін до попередньо 

прийнятих рішень міської ради в частині вилучення 

доповнень (нав. вище), а саме: 

- «розмір орендної плати за земельну ділянку 

переглядається у разі зміни ставок орендної плати, 

затверджених рішенням Бурштинської міської ради на 

відповідний рік» 

                               23. Відповіді на депутатські запити 

СЛУХАЛИ: Відповідь на депутатський запит І.Дулику 

ДОПОВІВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Про відповідь (інформацію) від 29.11.2021 на депутатський 

запит І.Дулика від 28.10.2021 (додаються) – щодо рекламних 

щитів на території територіальної громади (інформація 

надана запитувачу) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про взяття до відома (прийняття) відповіді на депутатський запит І.Дулика – 

(процедурне рішення  - 1/3 голосів від загального складу ради): 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома (прийняти) відповідь на депутатський запит І.Дулика 

СЛУХАЛИ: Відповідь на депутатський запит Н.Василащук 

ДОПОВІВ: 
Роман Іванюк – 

секретар ради 

Про відповідь (інформацію) від 25.02.2022 на депутатський 

запит Н.Василащук від 30.11.2021 (додаються) – про 

ненадання інформації на звернення депутатів Бурштинської 
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міської ради, відповідно до рішень: 

- Івано-Франківської обласної ради щодо участі обласної 

ради в заснуванні спортивного клубу; 

- Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо 

капітального ремонту дороги Світанок-Бурштин 0091002 

(інформація надана запитувачу) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про взяття до відома (прийняття) відповіді на депутатський запит Н.Василащук – 

(процедурне рішення  - 1/3 голосів від загального складу ради): 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома (прийняти) відповідь на депутатський запит Н.Василащук 

СЛУХАЛИ: Відповідь на депутатський запит Б.Рибчука 

ДОПОВІВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Ознайомив присутніх з відповіддю на депутатський запит 

Б.Рибчука 

Про відповідь (інформацію) від 03.02.2022 заступника 

міського голови І.Драгуна та депутата міської ради 

Т.Сенчини на депутатський запит Б.Рибчука від 25.11.2021 

(додаються), щодо: 

- виконання пункту 7 рішення міської ради від 07 червня 

2021 року № 06/13-21 «Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік»; 

- виконання підпункту 1.1. «Придбання та встановлення 

дитячого ігрового майданчика по вул..Шухевича, буд.2а в 

м.Бурштин – 28000,0грн. – рішення міської ради від 30 липня 

2021 року № 03/16-21 «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки»   (інформація надана запитувачу) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про взяття до відома (прийняття) відповіді на депутатський запит Б.Рибчука – 

(процедурне рішення  - 1/3 голосів від загального складу ради): 

«за» - 18 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома (прийняти) відповідь на депутатський запит Б.Рибчука 
 

СЛУХАЛИ: 24. Депутатські запити - відсутні 

 

СЛУХАЛИ:  25. Різне 

ВИСТУПИЛА: 

Наталія 

Василащук -  
депутат міської 

ради 

Озвучила та надала звернення щодо видалення дерев 

(каштанів) у зоні зелених насаджень на вулиці Міцкевича в 

м.Бурштин відповідно до Актів та інших документів 

(звернення додається) 

 

ВИСТУПИВ: 

Володимир Рик 

– депутат міської 

ради 

Щодо питання, яке піднімає жителька с.Коростовичі – про 

безлад на території земельної ділянки (подвір’я) приватного 

підприємця в селі Коростовичі, який здійснює збір, 

складування та сортування сміття. 

Запропонував надати слово присутній на засіданні Сесії 

мешканці села Коростовичі Ользі Ходак 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняття процедурного рішення (1/3 голосів від заг.складу ради) – про 

надання слова для виступу жит. с.Коростовичі Ользі Ходак: 

«за» - 16 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосувння додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийнято рішення – надати слово для виступу жит. с.Коростовичі Ользі Ходак 

 

Ольга Ходак,  

жит. 

с.Коростовичі 

Зазначила, що приватний підприємець на території 

особистої земельної  ділянки (подвір’я) організував збір і 

складування сміття, в результаті чого спричинено сміттєвий 

безлад, жахливий запах, на дорозі болото. 

ВИСТУПИЛИ: 

Тетяна 

Сенчина - 

депутат міської 

ради 

Депутати запропонували вжити заходів щодо правил 

добросусідства та усунення неприємної ситуації – безладу із 

складування сміття в с.Коростовичі, зокрема запропоновано 

створити комісію і виїхати на місце для зазначених заходів. 

Зазначили про недоопрацювання зазначеного питання 

старости в даному старостинському окрузі. 

Володимир Рик 

– депутат міської 

ради 

Іван Драгун – 

заступник 

міського голови 

Надав окремі відповіді щодо наведеної ситуації, яка 

пов’язана із виділенням земельної ділянки зазначеним 

підприємцям для ведення діяльності із збору, складування і 

сортування сміття. 

Зазначив, що земельна ділянка на якій проводиться наведена 

діяльність перебуває у приватній власності. 

 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Оголосив тридцять третю чергову Сесію міської ради 

восьмого скликання закритою 

 
Примітка: відеотрансляцію тридцять третьої чергової Сесії міської ради восьмого скликання 

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

 

 

        Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 

 


