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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

тридцять четвертої чергової сесії міської ради восьмого скликання 

від 26 травня 2022 року                                                                                               м.Бурштин 

Початок: 09:00 год. 

Закінчення: 12:45 год. 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

Присутні на сесії:    

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 22 (двадцять два) депутати міської ради (список додається) 
 

Відсутні на сесії: 

- 4 (чотири) депутати: Тетяна Верестюк, Ігор Карвацький, Володимир Мацьків, Дмитро Симак.  
 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 

– міський голова 

Оголосив тридцять четверту чергову Сесію міської ради 

восьмого скликання відкритою 

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

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин – 

міський голова 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт Порядку 

денного тридцять четвертої чергової Сесії міської ради восьмого 

скликання: 
1. Проект № 4511 Про внесення змін до бюджету Бурштинської 

міської територіальної  громади на 2022 рік. 

2. Проект № 4510 Про виконання бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади за І квартал 2022 року. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового 

відділу. 

3. Проект № 4516 Про визначення переліку та обсягів закупівель 

товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення 

потреб Бурштинської територіальної громади. 

Доповідач: Олег Скриник – начальник управління 

економіки, праці та інвестиційної діяльності. 

4. Проект № 4512 Про затвердження фінансового плану зі змінами 

№ 1 підприємства на 2022 рік Комунального некомерційного 

підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. 

5. Проект № 4513 Про затвердження звіту про виконання 

фінансового плану підприємства за І квартал 2022 року 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області. 

6. Проект № 4514 Про затвердження звіту директора про фінансово-

господарську діяльність Комунального некомерційного 

підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області  за  2021 рік. 

Доповідач: Володимир Василик - директор КНП 

««БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА  ЛІКАРНЯ». 

7. Проект № 4515 Про затвердження містобудівної документації 

«Детальний план території земельної ділянки площею 7,609 га 

для будівництва та обслуговування фермерських нежитлових 

будівель за межами населеного пункту с. Насташине, 

Бурштинської територіальної громади,Івано-Франківської 

області». 

Доповідач: Тетяна Білоока - т.в.о. завідувача сектору 
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містобудування та  архітектури. 

8. Проект № 4517 Про безоплатну передачу адміністративно-

виробничого будинку на баланс КП «Еко-Сервіс Бурштинської 

міської ради». 

9. Проект № 4518 Про затвердження рішення виконавчого комітету 

від 24.02.2022 № 47 «Про передачу транспортного засобу на 

правах господарського відання». 

10. Проект № 4519 Про надання дозволу КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» на зняття з обліку електрогенератора. 

11. Проект № 4520 Про затвердження рішення виконавчого комітету 

від 28.04.2022 № 75 «Про безоплатну передачу на баланс КП 

«Житловик» об’єктів будівництва». 

12. Проект № 4521 Про безоплатну передачу на баланс основних 

засобів. 

Доповідач: Ірина Герт – начальник відділу житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна. 

13. Проект № 4506 Про внесення змін до Програми фінансування 

мобілізаційних заходів населення та заходів з територіальної 

оборони на 2021-2023 роки затвердженої рішення міської ради від 

11 грудня 2020 року № 36/2-20. 

Доповідач: Роман Гудзь - головний спеціаліст з питань 

діяльності правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи. 

14. Проект № 4507 Про перейменування  закладів дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади та затвердження їх 

Статутів у новій редакції. 

15. Проект № 4508 Про надання згоди на організацію 

співробітництва територіальних громад. 

Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 

16. Проект № 4536 Про затвердження Статуту Комунального 

підприємства «ЕКО-СЕРВІС Бурштинської міської ради» у новій 

редакції. 

Доповідач: Оксана Леськів - в.о.директора КП «ЕКО-

СЕРВІС» Бурштинської міської ради». 

17. Проект № 4535 Про внесення змін в Перелік природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2022 рік. 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-

екологічного відділу. 

Земельні питання 

18. Проєкт № 4116 Про продовження (поновлення) терміну договору 

оренди земельної ділянки (приватний підприємець Шемелько О.). 

19. Проєкт № 4444 Про включення до переліку земельних ділянок 

право оренди на які виставляється на земельні торги окремими 

лотами, земельної ділянки площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин, кадастровий 

номер 2621210300:01:001:0987 та продаж права оренди на неї на 

конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного 

аукціону). 

20. Проєкт № 4131 Про продовження (поновлення) терміну договору 

оренди земельної ділянки (приватний підприємець Стецюк Н.В.). 

21. Проєкт № 4427 Про надання попереднього погодження ТзОВ 

«Біос-Комп’ютер» на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості в м.Бурштин вул.Шевченка,1,1-Е,1-Г,1-Д. 

22. Проєкт № 4433 Про надання дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування комерційної будівлі магазину в с.Бовшів по 

вул.І.Франка,2А з послідуючим укладанням договору оренди 

(приватний підприємець Кучук В.Г.). 

23. Проєкт № 4455 Про продовження (поновлення) терміну договору 

оренди земельної ділянки (приватний підприємець Кавка Р. В.). 

24. Проєкт № 4504 Про укладання договорів оренди на земельні 
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ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (проектні дороги), які розташовані в масиві земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту села Тенетники Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. 

25. Проект № 4522 Про внесення змін в рішення Бурштинської 

міської ради від 31 березня 2022 року № 03/30-22. 

26. Проект № 4523 Про внесення змін в рішення Бурштинської 

міської ради від 31 березня 2022 року № 08/30-22. 

27. Проект № 4524 Про внесення змін в рішення Бурштинської 

міської ради від 31 березня 2022 року № 02/30-22. 

28. Проект № 4525 Про внесення змін в рішення Бурштинської 

міської ради від 31 березня 2022 року № 07/30-22. 

29. Проект № 4526 Про внесення змін в рішення Бурштинської 

міської ради від 31 березня 2022 року № 05/30-22. 

30. Проект № 4527 Про внесення змін в рішення Бурштинської 

міської ради від 31 березня 2022 року № 04/30-22. 

31. Проект № 4528 Про внесення змін в рішення Бурштинської 

міської ради від 31 березня 2022 року № 06/30-22. 

32. Проект № 4529 Про внесення змін в рішення Бурштинської 

міської ради від 05 квітня 2022 року № 06/31-22. 

33. Проект № 4530 Про внесення змін в рішення Бурштинської 

міської ради від 05 квітня 2022 року № 05/31-22. 

34. Проект № 4531 Про внесення змін в рішення Бурштинської 

міської ради від 05 квітня 2022 року № 07/31-22. 

35. Проект № 4532 Про погодження надання дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів загальнодержавного значення 

Галицькому НПП на 2022 рік. 

36. Проект № 4533 Про надання дозволу ТзОВ «Агрокомпанія 

Прикарпаття» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель. 

37.  Проект № 4534 Про продовження (поновлення) терміну договору 

оренди земельної ділянки (фізична особа підприємець Русиняк 

В.І.). 

38.  Проект № 4334 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в с. Бовшів, вул.Шевченка, 53 з укладанням 

договору оренди землі (громадянка Курдидик Віра Степанівна). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-

екологічного відділу. 

39. Депутатські запити. 

40. Різне. 

ВИСТУПИВ: 
Б.Рибчук - депутат 

міської ради  

Запропонував відобразити у Протоколі засідання Сесії зміни за 

проектами рішень за № 4522 – 4531 - питання в проекті Порядку 

денного з 25 по 34, а саме до яких рішень міської ради вносяться 

зміни та суть змін до них. 

ВИСТУПИВ: 
Р.Іванюк - секретар 

ради 

Вніс пропозиції до проекту Порядку денного, а саме: 
 

- замінити доповідача до проекту рішення  № 4506 - замість 

Р.Гудзь, включити доповідачем О.Тріщук; 
 

- відповідно до рекомендації Погоджувальної ради перемістити 

питання в проекті Порядку денного із номера 7 на порядковий 

номер 38 - проект рішення № 4515 

ВИСТУПИЛА: 
О.Тріщук - депутат 

міської ради 
Запропонувала проект рішення № 4515 зняти на доопрацювання. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту Порядку денного тридцять четвертої чергової Сесії міської ради 

восьмого скликання за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

скликання за основу 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (секретаря ради Р.Іванюка) до Порядку денного 34-ї чергової сесії міської ради 

восьмого скликання: 

«за» - 20 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до Порядку денного (нав. вище) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (депутата О.Тріщук) до Порядку денного 34-ї чергової сесії міської ради 

восьмого скликання - зняти з розгляду на довивчення проект рішення № 4515: 

«за» - 5  

«проти» - 1 

«утрим.» - 17 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту Порядку денного тридцять четвертої чергової Сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти Порядок денний тридцять четвертої Сесії міської ради восьмого скликання в 

новій редакції: 

1. Проект № 4511 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної  громади на 2022 рік. 

2. Проект № 4510 Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади за І квартал 2022 року. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 

3. Проект № 4516 Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і 

послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб Бурштинської 

територіальної громади. 

Доповідач: Олег Скриник – начальник управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності. 

4. Проект № 4512 Про затвердження фінансового плану зі змінами № 1 

підприємства на 2022 рік Комунального некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області. 

5. Проект № 4513 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

підприємства за І квартал 2022 року Комунального некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області. 

6. Проект № 4514 Про затвердження звіту директора про фінансово-господарську 

діяльність Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області  за  2021 рік. 

Доповідач: Володимир Василик - директор КНП ««БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА  ЛІКАРНЯ». 

7. Проект № 4517 Про безоплатну передачу адміністративно-виробничого будинку 

на баланс КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради». 

8. Проект № 4518 Про затвердження рішення виконавчого комітету від 24.02.2022 

№ 47 «Про передачу транспортного засобу на правах господарського відання». 

9. Проект № 4519 Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» на зняття з обліку електрогенератора. 

10. Проект № 4520 Про затвердження рішення виконавчого комітету від 28.04.2022 

№ 75 «Про безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» об’єктів будівництва». 

11. Проект № 4521 Про безоплатну передачу на баланс основних засобів. 

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

обліку комунального майна. 

12. Проект № 4506 Про внесення змін до Програми фінансування мобілізаційних 
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заходів населення та заходів з територіальної оборони на 2021-2023 роки 

затвердженої рішення міської ради від 11 грудня 2020 року № 36/2-20. 

Доповідач: Олена Тріщук – головний бухгалтер бухгалтерської служби. 

13. Проект № 4507 Про перейменування  закладів дошкільної освіти Бурштинської 

територіальної громади та затвердження їх Статутів у новій редакції. 

14. Проект № 4508 Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад. 

Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 

15. Проект № 4536 Про затвердження Статуту Комунального підприємства «ЕКО-

СЕРВІС Бурштинської міської ради» у новій редакції. 

Доповідач: Оксана Леськів - в.о. директора КП «ЕКО-СЕРВІС» Бурштинської 

міської ради». 

16. Проект № 4535 Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2022 рік. 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

                                                Земельні питання 

17. Проєкт № 4116 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Шемелько О.). 

18. Проєкт № 4444 Про включення до переліку земельних ділянок право оренди на 

які виставляється на земельні торги окремими лотами, земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин, 

кадастровий номер 2621210300:01:001:0987 та продаж права оренди на неї на 

конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону). 

19. Проєкт № 4131 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Стецюк Н.В.). 

20. Проєкт № 4427 Про надання попереднього погодження ТзОВ «Біос-Комп’ютер» 

на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м.Бурштин 

вул.Шевченка,1,1-Е,1-Г,1-Д. 

21. Проєкт № 4433 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для обслуговування комерційної будівлі магазину в 

с.Бовшів по вул.І.Франка,2А з послідуючим укладанням договору оренди 

(приватний підприємець Кучук В.Г.). 

22. Проєкт № 4455 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Кавка Р. В.). 

23. Проєкт № 4504 Про укладання договорів оренди на земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (проектні дороги), які 

розташовані в масиві земель сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту села Тенетники Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. 

24. Проект № 4522 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 31 

березня 2022 року № 03/30-22. 

25. Проект № 4523 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 31 

березня 2022 року № 08/30-22. 

26. Проект № 4524 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 31 

березня 2022 року № 02/30-22. 

27. Проект № 4525 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 31 

березня 2022 року № 07/30-22. 

28. Проект № 4526 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 31 

березня 2022 року № 05/30-22. 

29. Проект № 4527 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 31 

березня 2022 року № 04/30-22. 

30. Проект № 4528 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 31 

березня 2022 року № 06/30-22. 

31. Проект № 4529 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 05 

квітня 2022 року № 06/31-22. 

32. Проект № 4530 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 05 
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квітня 2022 року № 05/31-22. 

33. Проект № 4531 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 05 

квітня 2022 року № 07/31-22. 

34. Проект № 4532 Про погодження надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів загальнодержавного значення Галицькому НПП на 2022 рік. 

35. Проект № 4533 Про надання дозволу ТзОВ «Агрокомпанія Прикарпаття» на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. 

36.  Проект № 4534 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (фізична особа підприємець Русиняк В.І.). 

37. Проект № 4334 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. 

Бовшів, вул.Шевченка, 53 з укладанням договору оренди землі (громадянка 

Курдидик Віра Степанівна). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

38. Проект № 4515 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план 

території земельної ділянки площею 7,609 га для будівництва та обслуговування 

фермерських нежитлових будівель за межами населеного пункту с. Насташине, 

Бурштинської територіальної громади,Івано-Франківської області». 

Доповідач: Тетяна Білоока - т.в.о. завідувача сектору містобудування та  

архітектури. 

39. Депутатські запити. 

40. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Проект № 4511 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 в новій редакції: 

1. Внести зміни до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади та здійснити наступний перерозподіл 

бюджетних призначень : 

1.1. Зменшити бюджетні призначення по міській раді за 

КПКВКМБ 0116030   «Організація благоустрою населених 

пунктів»  на суму 195000,00 грн. 

1.2. Збільшити бюджетні призначення по КП «Еко-сервіс» за 

КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» для 

здійснення заходів по косінню міської території на суму 

195000,00 грн. 

2. Відповідно до рішення міської ради від 29 квітня 2022 року 

№05/33-22 «Про внесення змін в Перелік природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 

2022 рік» здійснити перерозподіл коштів: 

2.1. Зменшити бюджетні призначення по міській раді за 

КПКВКМБ 0118340«Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» на суму  69409,00 грн. 

2.2. Збільшити бюджетні призначення по відділу культури , 

туризму і зовнішніх зв’язків за КПКВКМБ 1018340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на 

суму  69409,00 грн. для здійснення наступних заходів: 

Наукові дослідження, проекті та проектно-конструкторські 

розроблення, що охоплюють зазначені у переліку 

природоохоронні заходи: 

- Робочий проект «Нове будівництво оглядової башти та 

благоустрій території релігійно- історичного центру "Гора 

над Дністром" в с. Новий Мартинів Бурштинської 
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територіальної громади, Івано-Франківської області» 

+49409,00 грн. 

- Експертиза робочого проекту за об'єктом: «Нове 

будівництво оглядової башти та благоустрій території 

релігійно-історичного центру "Гора над Дністром" в с. Новий 

Мартинів Бурштинської територіальної громади, Івано-

Франківської області» +20000,00 грн. 

3. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по міській 

раді по  Програмі про Фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2021-2025 роки: 

3.1. Зменшити призначення за КПКВКМБ 0110180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління» на суму 51800,00 

грн. 

3.2. Збільшити призначення за КПКВКМБ 0113242 «Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» +51800,00 грн. 

4. Залишок коштів спеціального фонду(бюджет розвитку), що 

склався станом на 01.01.2022 року в сумі 250000,00 грн. 

спрямувати КНП «Бурштинська міська лікарня» для 

придбання комп’ютерної техніки за КПКВКМБ 0112152 

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я». 

5. Відповідно до звернень розпорядників коштів здійснити 

перерозподіл бюджетних призначень: 

5.1. Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0115041 

«Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» для 

надання фінансової підтримки  КПКНП «СК «Бурштин» в 

сумі 276950,00 грн. 

5.2. Фінансовому відділу за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з 

місцевого бюджету  державного бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів» для 2 

ДПРЗ ГУ ДСНС України і Івано-Франківській області 

(Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного 

захисту Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки для модернізації та ремонту пожежного 

підрозділу (ДПРП м.Бурштин)) в сумі 80000,00 грн. і 

рекомендує прийняти його на черговій сесії. 

6. Внести зміни в додаток № 2 до рішення міської ради від 24 

грудня 2021 «Про бюджет Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік». 
Протокол №11 від 17.05.2022. 
 

Разом з тим, зазначила про доповнення (відповідно до 

Службової записки від 26.05.2022 - додається), а саме: 

Доповнити п.5.3. 

Відділу освіти і науки за КПКВКМБ 0611142 «Інші програми 

та заходи у сфері освіти» зменшити бюджетні призначення на 

суму 87017,00грн.та відповідно збільшити за КПКВКМБ 

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» для Бурштинського Ліцею №3  

для проведення поточного ремонту у Новомартинівській філії 

стін коридору на суму -48879,00грн. та  капітального ремонту  

підлоги у Новомартинівській філії на суму -38138,00 грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до 

бюджету розвитку на суму 38138,00грн. 

П.5.4.За КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров`я» збільшити передачу з загального 

фонду до бюджету розвитку» на суму 45040,00 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Про прийняття проєкту рішення № 4511 за основу: 

«за» - 20  
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«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4511 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (нав. вище) № 4511: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4511 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4511 (Рішення № 01/34-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
2.  Проект № 4510 Про виконання бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади за І квартал 2022 року 

ДОПОВІЛА: 

Ольга 

Петровська – 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проектом рішення та позитивним висновком 

депутатської комісії 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4510  (Рішення № 02/34-22) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

3.  Проект № 4516 Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, 

робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб Бурштинської 

територіальної громади 

ДОПОВІВ: 

Олег Скриник - 

начальник 

управління 

економіки праці 

та інвестиційної 

діяльності                                                               

Ознайомив з проєктом рішення та висновками депутатської 

комісії, а також - відповідно до Службової записки 

начальника відділу економіки від 17.05.2022 № 153 

(додається), зокрема в:  

- пункті 1, в графі Обсяги  закупівель – доповнити: 

16 шт. (1,1 м3) 16 шт. (0,1т) та вилучити - КП «ЕКО-СЕРВІС 

Бурштинської міської ради; 

- пункті 2, в графі Обсяги  закупівель – доповнити: 

2500л ДП 400л А-95 та вилучити КП «ЕКО-СЕРВІС 

Бурштинської міської ради. 

Доповнивши в пунктах 1, 2: (для КП «ЕКО-СЕРВІС 

Бурштинської міської ради»). 

Разом з тим, і інші доповнення до проекту зі змінами 

погоджені комісією та викладені у Службовій записці, а саме 

Додаток викласти в новій редакції і рекомендує прийняти 

його на черговій сесії. 

Додаток 

Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, що 

необхідно здійснити для забезпечення потреб Бурштинської 

територіальної громади 
№ 

п/

п 

Назва заходу Сума, грн. Обсяги 

закупівель 

1. придбання установок, 

обладнання та машин для 

збору, транспортування, 

перероблення, 

280000 16 шт. (1,1 м3) 

16 шт. (0,1т) 
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знешкодження та 

складування побутових та 

промислових відходів: 

євроконтейнер під 

сміттєвоз для ТПВ 

відкидний оцинкований 1,1 

м3, контейнер пластиковий 

з кришкою 0,1 т (для КП 

«ЕКО-СЕРВІС 

Бурштинської міської 

ради»)  

2. Дизельне паливо (2500л), 

бензин (А-95,400л) 

(для КП «ЕКО-СЕРВІС 

Бурштинської міської 

ради»)  

121865 2500л ДП 

400л А-95 

* ДОПОВНЕННЯ: * * 

3. Проведення заходів з 

захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених 

на запобігання розвитку 

небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого 

рівня їх негативного 

впливу на території і 

обєкти по 

вул.Міцкевича,47 в 

м.Бурштин (аварійні 

роботи, КП «Житловик») 

297504 1 послуга 

4. Проведення заходів з 

захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених 

на запобігання розвитку 

небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого 

рівня їх негативного 

впливу на території і 

об'єкти по вул.Коновальця 

в м.Бурштин (аварійні 

робот, КП «Житловик») 

298752 1 послуга 

5. Проведення заходів з 

захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених 

на запобігання розвитку 

небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого 

рівня їх негативного 

впливу на території і 

об'єкти по вул.Калуська в 

м.Бурштин (аварійні 

роботи, КП «Житловик») 

299082 1 послуга 

6. Проведення заходів з 

захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених 

на запобігання розвитку 

небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого 

294432 1 послуга 
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Протокол № 11 від 17.05.2022 

рівня їх негативного 

впливу на території і 

об'єкти по вул.Стуса в 

м.Бурштин (аварійні 

роботи, КП «Житловик») 

7. Проведення заходів з 

захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених 

на запобігання розвитку 

небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого 

рівня їх негативного 

впливу на території і 

об'єкти: сквер ім.Івана 

Виговського в м.Бурштин 

(аварійні роботи, КП 

«Житловик») 

185064 1 послуга 

8. Проведення заходів з 

захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених 

на запобігання розвитку 

небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого 

рівня їх негативного 

впливу на території і 

об'єкти по вул.Шевченка в 

м.Бурштин (аварійні 

роботи, КП «Житловик») 

299868 1 послуга  

9. Електрична енергія для 

потреб Бурштинської 

гімназії №1 (ТОВ 

«Прикарпатенерготрейд») 

70000 14344 кВт 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4516 за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4516 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (нав. вище) № 4516: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 4516 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4516 (Рішення № 03/34-22) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

4.  Проект № 4512 Про затвердження фінансового плану зі змінами № 1 

підприємства на 2022 рік Комунального некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області 

ДОПОВІВ: 
В.Василик - 

директор КНП 

Ознайомив з проектом рішення та позитивними висновками 

депутатських комісій 
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««БУРШТИНСЬК

А ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА  

ЛІКАРНЯ» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4512  (Рішення № 04/34-22) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

5.  Проект № 4513 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

підприємства за І квартал 2022 року Комунального некомерційного 

підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

ДОПОВІВ: 

В.Василик - 

директор КНП 

««БУРШТИНСЬК

А ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА  

ЛІКАРНЯ» 

Ознайомив з проектом рішення та позитивними висновками 

депутатських комісій  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4513 (Рішення № 05/34-22) в цілому: 

«за» - 23  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

6.  Проект № 4514 Про затвердження звіту директора про фінансово-

господарську діяльність Комунального некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області  за 2021 рік 

ДОПОВІВ: 

В.Василик - 

директор КНП 

««БУРШТИНСЬК

А ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА  

ЛІКАРНЯ». 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4514 (Рішення № 06/34-22) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
7.  Проект № 4517 Про безоплатну передачу адміністративно-виробничого 

будинку на баланс КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» 

ДОПОВІЛА: 

І. Герт – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії, а також зазначила про необхідність внесення змін до 

проекту відповідно до Службової записки № 10 від 23.05.2022 

(додається), а саме: 

1. викласти назву проекту рішення в такій редакції: «Про 

передачу адміністративно - виробничого будинку КП «Еко-

Сервіс Бурштинської міської ради» на правах господарського 

відання»; 

2. пункт 1 даного рішення викласти у такій редакції: 

«1. Передати КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» на 

правах господарського відання адміністративно - виробничий 

будинок, який знаходиться за адресою: Івано-Франківська 

обл., Івано-Франківський р-н., с. Дем’янів, вул. Калуська, буд. 

40, загальною площею 505,8 кв.м., та який перебуває в 
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комунальній власності Бурштинської міської територіальної 

громади в особі Бурштинської міської ради». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4517  за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4517 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (нав. вище) № 4517: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4517 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4517 (Рішення № 07/34-22) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

8.  Проект № 4518 Про затвердження рішення виконавчого комітету від 

24.02.2022 № 47 «Про передачу транспортного засобу на правах 

господарського відання» 

ДОПОВІЛА: 

І. Герт – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії а також зазначила про необхідність внесення змін до 

проекту відповідно до Службової записки № 09 від 23.05.2022 

(додається), а саме викласти п.2 даного рішення в такій 

редакції: 
 

«2. Передати на правах господарського відання 

комунальному підприємству «Еко-Сервіс Бурштинської 

міської ради» транспортний засіб: сміттєвоз із заднім 

завантаженням ВЛІВ СУПЕР МЕДІУМ 22-26 MZ 6312 з 

поворотним відвалом, реєстраційний номер АТ 9059 НС, рік 

випуску 2021, ідентифікаційний номер транспортного засобу 

Y79030000М0С77130, номер шасі Y3М6312С3М0000938, 

категорія N3, об’єм двигуна 6650, тип палива D, колір білий, 

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СТХ № 

685379 від 29.01.2022, який є комунальною власністю 

Бурштинської міської територіальної громади». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4518  за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4518 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (нав. вище) № 4518: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4518 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4518 (Рішення № 08/34-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 08/34-22 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
9.  Проект № 4519 Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» на зняття з обліку електрогенератора 

ДОПОВІЛА: 

І. Герт – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проектом рішення та позитивним висновком 

депутатської комісії 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4519  (Рішення № 09/34-22) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

10. Проект № 4520 Про затвердження рішення виконавчого комітету від 

28.04.2022 № 75 «Про безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» об’єктів 

будівництва» 

ДОПОВІЛА: 

І. Герт – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії 

 

ВИСТУПИВ: 
І.Дулик – депутат 

міської ради 

Задав питання доповідачу щодо переліку об’єктів та заходів 

ВИСТУПИЛА: 
Н.Василащук – 

депутат міської 

ради 

Задала питання доповідачу щодо вулиці Проектна в 

м.Бурштині 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4520 (Рішення № 10/34-22) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 11. Проект № 4521 Про безоплатну передачу на баланс основних засобів 

ДОПОВІЛА: 

І. Герт – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії, а також зазначила про необхідність внесення змін до 

проекту відповідно до Службової записки  від 23.05.2022 № 

08 (додається), а саме: 

1. викласти назву проекту рішення в такій редакції: 

«Про передачу на правах господарського відання та на баланс 

основних засобів»; 

2. в преамбулі проекту рішення після слів «розглянувши 

звернення в. о. директора КП «Еко-Сервіс Бурштинської 

міської ради» Оксани Леськів (вих. лист від 04.04.2022 № 

72)» внести доповнення  «та звернення директора КП 

«Житловик» Зіновія Шафрана (вих. № 95 від 04.04.2022)»; 

3. з пункту 1 проекту рішення вилучити слово «Безоплатно»  

та після слова «передати» доповнити даний пункт словами 

«на правах господарського відання»; 

4. доповнити проект рішення пунктом 2 такого змісту: 
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«2. Передати на правах господарського відання та на баланс 

КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» основні засоби, 

які перебувають на балансі КП «Житловик»: 

- автогрейдер, марка ДЗ-180А, інвентарний номер 

АТГ0001, первісна вартість 27808,33 грн., реєстраційний 

номер 07251АТ, рік випуску 1991, заводський номер 910137, 

двигун номер 958222, об’єм двигуна 11150 см. куб., свідоцтво 

про реєстрацію машини АС № 084793 від 14.10.2011; 

- трактор колісний, марка Т-40АМ, інвентарний номер 

34072, первісна вартість 21537,90 грн., реєстраційний номер 

6750ИЕ, рік випуску 1991, заводський номер 485609, двигун 

номер 285003, об’єм двигуна 4150 см. куб., свідоцтво про 

реєстрацію машини ЕЕ № 093053 від 08.12.2017; 

- трактор колісний, марка Т-25, інвентарний номер 

34278, первісна вартість 8396,14 грн., реєстраційний номер 

6709ИЕ, рік випуску 1987, заводський номер 454083, двигун 

номер 1057248, об’єм двигуна 2077 см. куб., свідоцтво про 

реєстрацію машини АБ № 543933 від 24.11.2008; 

та основні засоби, які перебувають на балансі 

Бурштинської міської ради:  

- подрібнювач гілок PG-120BD-K, інвентарний номер 

101480225, первісна вартість 118920,00 грн., нараховано знос 

3568,60; 

- причіп ПРАГМАТЕК, інвентарний номер 101480226, 

первісна вартість 25080,00 грн., нараховано знос 752,40 грн., 

реєстраційний номер АТ7309ХР, рік випуску 2019, модель 

V0-2112, номер шасі Y9WV02112K0001233, категорія В, 

колір сірий, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу 

СХЕ 063027 від 26.09.2019; 

- євроконтейнери під сміттєвоз для ТПВ відкидний 

оцинкований 1,1 м3, ДСТУ 8476:2015 з одним запасним 

колесом, інвентарний номер 101600061, кількість 20 од., 

первісна варість 199718,00 грн., нараховано знос 0,00 грн.;  

- бак-контейнери для сміття 120л з кришкою і 

ручками, кількість 590 од., первісна вартість 394002,00 грн., 

нараховано знос 0,00 грн.; 

- контейнери пластикові 0,1т з кришкою, кількість 15 од., 

первісна вартість 60000,00 грн., нараховано знос 0,00 грн.» 
 

ВИСТУПИВ: 
Б.Рибчук – 

депутат міської 

ради 

Задав питання щодо передачі КП «Житловик» трактора 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4521 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4521 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (нав. вище) № 4521: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4521 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4521 (Рішення № 11/34-22) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 



15 
 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

12. Проект № 4506 Про внесення змін до Програми фінансування 

мобілізаційних заходів населення та заходів з територіальної оборони на 2021-

2023 роки затвердженої рішення міської ради від 11 грудня 2020 року № 36/2-

20 

ДОПОВІЛА: 

О.Тріщук – 

головний 

бухгалтер 

бухгалтерської 

служби 

Ознайомила з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії: 

Комісія погоджує проєкт зі змінами : 

В таблиці: п.3 вилучити «шляхом залучення місцевих  

громадських організацій та добровольчих формувань» та «з 

залученням місцевих громадських організацій та 

добровольчих формувань спільно з працівниками  

національної поліції України ». 

Та доповнити пунктом 

 і рекомендує прийняти його на черговій сесії.  

Протокол № 11 від 17.05.2022 
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    В межах 

бюджетн

их 

признач
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Дозволить 

здійснити: -

забезпечення 

громадського 

порядку 

шляхом 

своєчасного 

оповіщення 

мешканців 

територіальної 

громади про 

виникнення 

небезпечних 

ситуацій;- 

забезпечення 
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реагування 

підрозділів 

ТрО 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4506 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4506 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (нав. вище) № 4506: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4506 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4506 (Рішення № 12/34-22) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

13. Проект № 4507 Про перейменування  закладів дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади та затвердження їх Статутів у новій 

редакції 

ДОПОВІЛА: 
І.Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

Ознайомила з проектом рішення та позитивним висновком 

депутатської комісії 

 

ВИСТУПИВ: 
І.Дулик – депутат 

міської ради 

Задав питання щодо ДНЗ 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4507 (Рішення № 13/34-22) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
14. Проект № 4508 Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад 

ДОПОВІЛА: 
І.Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

Ознайомила з проектом рішення та позитивними висновками 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4508  (Рішення № 14/34-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
15. Проект № 4536 Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

«ЕКО-СЕРВІС Бурштинської міської ради» у новій редакції 

ДОПОВІЛА: 

О. Леськів - 

в.о.директора КП 

«ЕКО-СЕРВІС» 

Бурштинської 

міської ради». 

Ознайомила з проектом рішення та позитивним висновком 

депутатської комісії 

ВИСТУПИВ: 

Р.Іванюк – 

секретар ради 

Зазначив, що до проекту рішення, відповідно до Службової 

записки начальника відділу ЖКГ і обліку комунального 

майна Ірини Герт від 19.05.2022 № 07 (додається) про 

доповнення пункту 3.2, Розділу 3 Статуту КП «ЕКО-

СЕРВІС», наступним абзацом: 

«- утримання та розведення тварин у штучно створених або 

напіввільних умовах, які відповідають їх природним 

властивостям» 

ВИСТУПИВ: 
Б.Рибчук – 

депутат міської 

ради 

Задав питання доповідачу щодо наявності (переліку) КВЕДів 

та Ліцензії Підприємства. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4536 за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4536 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни до проекту рішення (нав. вище) № 4536: 
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«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4536 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4536  (Рішення № 15/33-22) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

СЛУХАЛИ: 

16. Проект № 4535 Про внесення змін в 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 проектом рішення та висновками спільного 

засідання депутатських комісій, а саме: Комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою погоджує 

Проект рішення та пропонує винести на розгляд сесії зі 

змінами запропонованими автором проекту, також зі змінами 

відображеними у додатку 1 до даного проекту рішення. 
Протокол спільної комісії № 24 від 19.05.2022. 
 

Зокрема, за Службовою запискою В.Копаниці від 25.05.2022 

№ 272 - доповнити зміни до Переліку природоохоронних 

заходів: - Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення (П.7) - пунктом 1.5.6:  

- площа Героїв УПА в місті Бурштині (в т. ч. виготовлення 

КД) для КП «ЕКО-СЕРВІС» - 293,000 тис.грн. – погоджено на 

засіданні Погоджувальної ради. 
 

Разом з тим, наголосив, що пункти, які не були належно 

обґрунтовані, в результаті спільного засідання комісій - 

однією із комісій не отримано необхідної кількості голосів 

для прийняття спільного рішення, однак Погоджувальною 

радою заслухано доповідача та погоджено із виправленнями: 
 

ХІ. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

РЕСУРСІВ ТВАРИННОГО СВІТУ 

Пункт 11.1 Заходи щодо охорони тваринного світу та 

боротьби з браконьєрством  (придбання матеріально-

технічних засобів, тощо) (П.50) - 185,350 тис.грн. 

– слова: «та боротьби з браконьєрством» - вилучено; 
 

VІ. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ І ОСВІТА, ПІДГОТОВКА КАДРІВ, 

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, СТРАТЕГІЧНА 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИРОДООХОРОННОГО СПРЯМУВАННЯ, 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Пункт 6.1.36 Виготовлення робочого проекту «Проектні, 

науково-проектні та вишукувальні роботи: Заходи з охорони 

підземних вод та ліквідації джерел їх забрудненя на станції 

другого підйому в селі Дем’янів Бурштинської територіальної 

громади Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області» - 549,780 тис.грн. 
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Зазначені доповідачем пункти були окремо обговорені на 

засіданні Погоджувальної ради та погодженні для розгляду і 

прийняття на Сесії міської ради. 

ВИСТУПИВ: 

В.Андрієшин – 

міський голова 

Зазначив, що наведені доповідачем пункти у Переліку були 

розглянуті на спільному засіданні комісій, на засіданні 

Погоджувальної ради та запропонував підтримати Перелік 

разом із пунктами погодженими на Погоджувальній раді (нав. 

вище). 

В результаті відсутності заперечень, запропонував поставити 

на голосування зміни до Переліку разом. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4535 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4535 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення № 4535: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4535 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4535  (Рішення № 16/34-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 16/34-22 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
17. Проект № 4116 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Шемелько О.) 

ДОПОВІВ: 

В. Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками депутатської 

комісії а саме: Комісія рекомендує 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 

ВИСТУПИВ: 

Р.Іванюк – 

секретар ради 

Зазначив, що відповідно до Протоколу від 05.04.2022 № 24 

комісії з питань земельних відносин було надано пропозиції, 

які за результатами обговорень на попередніх Сесіях є 

такими, що не відповідають єдиній практиці, тому звернувся 

до голови зазначеної комісії щодо підтвердження або зняття 

пропозиції, 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 

ВИСТУПИЛА: 

М.Федів – 

депутат міської 

ради, голова 

постійної комісії з 

питань земельних 

відносин 

Наголосила про зняття пропозиції комісії 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: 
І.Дулик - депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні, та запропонував залишити – 

терміном на 10 (десять) років 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проекту рішення № 4116 за основу: 
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«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4116 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення № 4116: 

«за» - 17 

«проти» - 2 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4116 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4116  (Рішення № 17/34-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

СЛУХАЛИ: 

18. Проект № 4444 Про включення до переліку земельних ділянок право 

оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами, земельної 

ділянки площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Бурштин, кадастровий номер 2621210300:01:001:0987 та продаж 

права оренди на неї на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі 

електронного аукціону) 

ДОПОВІВ: 

В. Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та позитивним висновком 

депутатської комісії 

ВИСТУПИЛА: 

М. Федів – 

депутат міської 

ради 

Запропонувала доповнити проєкт рішення : «Вважати 

таким, що втратило чинність рішення Бурштинської 

міської ради від 29.06.2021 № 56/14-21 «Про включення 

в перелік продажу права оренди земельних ділянок, 

земельні ділянки комунальної власності, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, землі 

громадської забудови, які пропонуються для продажу на 

земельних торгах (аукціонах)». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4444 за основу: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4444 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення № 4444: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4444 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4444  (Рішення № 18/34-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
19. Проект № 4131 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Стецюк Н.В.) 
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ДОПОВІВ: 

В. Копаниця – 

начальник 

земельно -

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії, а саме: 

Комісія рекомендує 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: 

М. Федів – 

депутат міської 

ради 

Наголосила про зняття пропозиції комісії 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:  
І. Дулик – 

депутат міської 

ради 

Запропонував залишити – терміном на 10 (десять) років 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4131 за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4131 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення № 4131: 

«за» - 17 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4131 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4131  (Рішення № 19/34-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

20. Проект № 4427 Про надання попереднього погодження ТзОВ «Біос-

Комп’ютер» на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості в м.Бурштин вул. Шевченка, 1,1-Е,1-Г,1-Д 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та позитивним висновком 

депутатської комісії  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4427  (Рішення № 20/34-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/34-22 в цілому (рішення додається) 
 

ВИСТУПИВ: 
В.Андрієшин – 

міський голова 

Оголосив перерву (відповідно до регламенту) на 15 хв. 

 

Оголошено перерву на 15 хвилин 

СЛУХАЛИ: 

21. Проект № 4433 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для обслуговування комерційної будівлі 

магазину в с.Бовшів по вул. І.Франка, 2А з послідуючим укладанням 
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договору оренди (приватний підприємець Кучук В.Г.) 

ДОПОВІВ: 

В. Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та позитивним висновком 

депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4433  (Рішення № 21/34-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
22. Проект № 4455 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Кавка Р. В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії, а саме: Комісія пропонує внести зміни до проекту 

рішення, а саме - в пункті 1 замінити 10 (десять) років на 5 

(п’ять) років, та винести на розгляд сесії.  

Протокол № 26 від 16.04.2022 

ВИСТУПИЛА: 
Маряна Федів – 

депутат міської 

ради 

Наголосила про зняття пропозиції комісії:  

- в пункті 1 замінити 10 (десять) років на 5 (п’ять) років, 

в зв’язку із уточненням – зем. ділянка під кап.будівлею 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4455  (Рішення № 22/34-22) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

23. Проект № 4504 Про укладання договорів оренди на земельні ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (проектні дороги), 

які розташовані в масиві земель сільськогосподарського призначення за 

межами населеного пункту села Тенетники Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та позитивним висновком 

депутатської комісії  

ВИСТУПИЛИ: 

Н.Василащук - 
депутат міської 

ради 

 

 

Взяли участь в обговоренні питань за проектом рішення 

М.Федів - депутат 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4504  (Рішення № 23/34-22) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

24. Проект № 4522 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради 

від 31 березня 2022 року № 03/30-22. 
 

Рішення від 31 березня 2022 року № 03/30-22 «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки енергетики, 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель, припинення права постійного користування та надання в оренду АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,2449 га для розміщення, 
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будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, за межами населеного 

пункту с.Бовшів Бурштинської міської територіальної громади» 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії. 

Суть змін до рішення:  

– Внести зміни в рішення Буршинської міської ради від 31 

березня 2022 року № 03/30-22 «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки енергетики, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права 

постійного користування та надання в оренду АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,2449 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій, за межами населеного пункту с.Бовшів 

Бурштинської міської територіальної громади» та викласти 

пункт 6 в наступній редакції: 

      «6. Міському голові Василю Андрієшину укласти з АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» договір оренди вищевказаної 

земельної ділянки на наступних умовах:  

- з моменту укладення договору оренди землі до 

31.12.2022 орендна плата становитиме фіксовану суму - 5 

261,47 грн. (п’ять тисяч двісті шістдесят одна гривня 47 

копійок), яка має бути сплачена рівними частинами до кінця 

року; 

- з 01.01.2023 року – на умовах викладених в пункті 5 даного 

рішення.» 

Вилучивши речення: - 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 № 4522 (Рішення № 24/34-22) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

25. Проект № 4523 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради 

від 31 березня 2022 року № 08/30-22.  
 

Рішення від 31 березня 2022 року № 08/30-22 «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки енергетики, 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель, припинення права постійного користування та надання в оренду АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 1,4945 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, за межами населеного 

пункту с.Бовшів Бурштинської міської територіальної громади» 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії. 

Суть змін до рішення: 

- Внести зміни в рішення Буршинської міської ради від 31 

березня 2022 року № 08/30-22 «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки енергетики, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права 

постійного користування та надання в оренду АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 1,4945 га для 
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розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій, за межами населеного пункту с.Бовшів 

Бурштинської міської територіальної громади» та викласти 

пункт 6 в наступній редакції: 

«6. Міському голові Василю Андрієшину укласти з 

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» договір оренди вищевказаної 

земельної ділянки на наступних умовах:  

- з моменту укладення договору оренди землі до 

31.12.2022 орендна плата становитиме фіксовану суму - 32 

108,07 грн. (тридцять дві тисячі сто вісім гривень 07 копійок), 

яка має бути сплачена рівними частинами до кінця року;   

- з 01.01.2023 року – на умовах викладених в пункті 5 даного 

рішення.» 

          Вилучивши речення: - 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 № 4523  (Рішення № 25/34-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

26. Проект № 4524 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради 

від 31 березня 2022 року № 02/30-22. 
 

Рішення від 31 березня 2022 року № 02/30-22 «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, 

припинення права постійного користування та надання в оренду АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,4608 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, за межами населеного 

пункту м. Бурштин Бурштинської міської територіальної громади» 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії. 

Суть змін до рішення: 

- Внести зміни в рішення Буршинської міської ради від 31 

березня 2022 року № 02/30-22 «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель, припинення права постійного 

користування та надання в оренду АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,4608 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови, за межами населеного пункту м. Бурштин 

Бурштинської міської територіальної громади» та викласти 

пункт 6 в наступній редакції:  

«6. Міському голові Василю Андрієшину укласти з 

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» договір оренди вищевказаної 

земельної ділянки на наступних умовах:  

- з моменту укладення договору оренди землі до 

31.12.2022 орендна плата становитиме фіксовану суму - 28 

913,64 грн. (двадцять вісім тисяч дев’ятсот тринадцять 

гривень 64 копійки), яка має бути сплачена рівними 

частинами до кінця року.  

- з 01.01.2023 року – на умовах викладених в пункті 5 даного 

рішення.» 

          Вилучивши речення: - розмір орендної плати за 
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земельну ділянку переглядається у разі зміни ставок орендної 

плати, затверджених рішенням Бурштинської міської ради на 

відповідний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4524  (Рішення № 26/34-22) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

27. Проект № 4525 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради 

від 31 березня 2022 року № 07/30-22.  
 

Рішення від 31 березня 2022 року № 07/30-22 «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки енергетики, 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель, припинення права постійного користування та надання в оренду АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 83,1684 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, за межами 

населеного пункту с.Бовшів Бурштинської міської територіальної громади» 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії. 

Суть змін до рішення: 

- Внести зміни в рішення Буршинської міської ради від 

31 березня 2022 року № 07/30-22 «Про затвердження 

технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки енергетики, затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, 

припинення права постійного користування та надання в 

оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки 

площею 83,1684 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, за 

межами населеного пункту с.Бовшів Бурштинської міської 

територіальної громади» та викласти пункт 6 в наступній 

редакції: 

«6. Міському голові Василю Андрієшину укласти з 

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» договір оренди вищевказаної 

земельної ділянки на наступних умовах:  

- з моменту укладення договору оренди землі до 

31.12.2022 орендна плата становитиме фіксовану суму - 

1786802,80 грн. (один мільйон сімсот вісімдесят шість тисяч 

вісімсот дві гривні 80 копійок), яка має бути сплачена 

рівними частинами до кінця року;   

- з 01.01.2023 року – на умовах викладених в пункті 5 даного 

рішення.» 

          Вилучивши речення: - 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 № 4525  (Рішення № 27/34-22) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

28. Проект № 4526 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради 

від 31 березня 2022 року № 05/30-22.  
 

Рішення від 31 березня 2022 року № 05/30-22 «Про затвердження технічної 
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документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, 

припинення права постійного користування та надання в оренду АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,9582 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, за межами населеного 

пункту м.Бурштин Бурштинської міської територіальної громади» 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії. 

Суть змін до рішення: 

- Внести зміни в рішення Буршинської міської ради від 31 

березня 2022 року № 05/30-22 «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель, припинення права постійного 

користування та надання в оренду АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,9582 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови, за межами населеного пункту м.Бурштин 

Бурштинської міської територіальної громади» та викласти 

пункт 6 в наступній редакції: 

        «6. Міському голові Василю Андрієшину укласти з АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» договір оренди вищевказаної 

земельної ділянки на наступних умовах:  

- з моменту укладення договору оренди землі до 

31.12.2022 орендна плата становитиме фіксовану суму - 

60123,80 грн. (шістдесят тисяч сто двадцять три гривні 80 

копійок), яка має бути сплачена рівними частинами до кінця 

року;  

- з 01.01.2023 року – на умовах викладених в пункті 5 даного 

рішення.» 

         Вилучивши речення: - 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 № 4526  (Рішення № 28/34-22) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

29. Проект № 4527 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради 

від 31 березня 2022 року № 04/30-22. 
 

Рішення від 31 березня 2022 року № 04/30-22 «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки енергетики, 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель, припинення права постійного користування та надання в оренду АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 4,7203 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, за межами населеного 

пункту с.Бовшів Бурштинської міської територіальної громади» 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії. 

Суть змін до рішення: 

- Внести зміни в рішення Буршинської міської ради від 31 

березня 2022 року № 04/30-22 «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки енергетики, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права 
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постійного користування та надання в оренду АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 4,7203 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій, за межами населеного пункту с.Бовшів 

Бурштинської міської територіальної громади» та викласти 

пункт 6 в наступній редакції: 

        «6. Міському голові Василю Андрієшину укласти з АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» договір оренди вищевказаної 

земельної ділянки на наступних умовах:  

- з моменту укладення договору оренди землі до 

31.12.2022 орендна плата становитиме фіксовану суму - 

101411,66 грн. (сто одна тисяча чотириста одинадцять 

гривень 66 копійок), яка має бути сплачена рівними 

частинами до кінця року; 

- з 01.01.2023 року – на умовах викладених в пункті 5 даного 

рішення.» 

        Вилучивши речення: - 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 № 4527 (Рішення № 29/34-22) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

30. Проект № 4528 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради 

від 31 березня 2022 року № 06/30-22. 
 

Рішення від 31 березня 2022 року № 06/30-22 «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки енергетики, 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель, припинення права постійного користування та надання в оренду АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 69,0756 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, за межами 

населеного пункту с.Дем’янів Бурштинської міської територіальної громади» 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії. 

Суть змін до рішення: 

- Внести зміни в рішення Буршинської міської ради від 

31 березня 2022 року № 06/30-22 «Про затвердження 

технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки енергетики, затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, 

припинення права постійного користування та надання в 

оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки 

площею 69,0756 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, за 

межами населеного пункту с.Дем’янів Бурштинської міської 

територіальної громади» та викласти пункт 6 в наступній 

редакції: 

        «6. Міському голові Василю Андрієшину укласти з АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» договір оренди вищевказаної 

земельної ділянки на наступних умовах:  

- з моменту укладення договору оренди землі до 

31.12.2022 орендна плата становитиме фіксовану суму - 
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1484030,90 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят чотири 

тисячі тридцять гривень 90 копійок), яка має бути сплачена 

рівними частинами до кінця року;   

- з 01.01.2023 року – на умовах викладених в пункті 5 даного 

рішення.» 

Вилучивши речення: - 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 № 4528 (Рішення № 30/34-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

31. Проект № 4529 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради 

від 05 квітня 2022 року № 06/31-22. 
 

Рішення від 05 квітня 2022 року № 06/31-22 «Про продовження (поновлення) 

терміну договору оренди земельної ділянки (приватний підприємець Дулик 

І.О.)» 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії. 

Суть змін до рішення: 

- Внести зміни в рішення Буршинської міської ради від 05 

квітня 2022 року № 06/31-22 «Про продовження (поновлення) 

терміну договору оренди земельної ділянки (приватний 

підприємець Дулик І.О.)» та викласти пункт 2 в наступній 

редакції:  

«2. Міському голові в місячний термін укласти договір 

оренди землі на новий термін.» 

     Вилучивши речення: - Розмір орендної плати за земельну 

ділянку переглядається із зміною ставки орендної плати 

затверджених рішенням міської ради на відповідний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4529  (Рішення № 31/34-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

32. Проект № 4530 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради 

від 05 квітня 2022 року № 05/31-22.  
 

Рішення від 05 квітня 2022 року № 05/31-22 «Про продовження (поновлення) 

терміну договору оренди земельної ділянки (приватний підприємець Дулик 

І.О.)» 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії. 

Суть змін до рішення: 

- Внести зміни в рішення Буршинської міської ради від 05 

квітня 2022 року № 05/31-22 «Про продовження (поновлення) 

терміну договору оренди земельної ділянки (приватний 

підприємець Дулик І.О.)» та викласти пункт 2 в наступній 

редакції:  

«2. Міському голові в місячний термін укласти договір 

оренди землі на новий термін.» 

     Вилучивши речення: - Розмір орендної плати за земельну 

ділянку переглядається із зміною ставки орендної плати 

затверджених рішенням міської ради на відповідний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проекту рішення № 4530  (Рішення № 32/34-22) в цілому: 
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«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

33. Проект № 4531 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради 

від 05 квітня 2022 року № 07/31-22.  
 

Рішення від 05 квітня 2022 року № 07/31-22 «Про продовження (поновлення) 

терміну договору оренди земельної ділянки (приватний підприємець Сенчина 

Я.Й.)» 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії. 

Суть змін до рішення: 

- Внести зміни в рішення Буршинської міської ради від 05 

квітня 2022 року  № 07/31-22 «Про продовження 

(поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки 

(приватний підприємець Сенчина Я.Й.)» та викласти пункт 2 

в наступній редакції: 

«2. Міському голові в місячний термін укласти договір 

оренди землі на новий термін.» 

      Вилучивши речення: - Розмір орендної плати за земельну 

ділянку переглядається із зміною ставки орендної плати 

затверджених рішенням міської ради на відповідний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4531  (Рішення № 33/34-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

34. Проект № 4532 Про погодження надання дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів загальнодержавного значення Галицькому 

НПП на 2022 рік 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії 

ВИСТУПИЛА: 
М.Федів – 

депутат міської 

ради 

Взяла учать в обговоренні та надала окремі пояснення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4532 (Рішення № 34/34-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

35. Проект № 4533 Про надання дозволу ТзОВ «Агрокомпанія Прикарпаття» 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4533  (Рішення № 35/34-22) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

Прийняти рішення № 35/34-22 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
36. Проект № 4534 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (фізична особа підприємець Русиняк В.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4534  (Рішення № 36/34-22) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/34-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

37. Проект № 4334 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 

с.Бовшів, вул. Шевченка, 53 з укладанням договору оренди землі (громадянка 

Курдидик Віра Степанівна) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4334  (Рішення № 37/34-22) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
 

Прийняти рішення № 37/34-22 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

38. Проект № 4515 Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території земельної ділянки площею 7,609 га для будівництва та 

обслуговування фермерських нежитлових будівель за межами населеного 

пункту с. Насташине, Бурштинської територіальної громади,Івано-

Франківської області» 

ДОПОВІЛА: 

Т. Білоока - т.в.о. 

завідувача сектору 

містобудування та  

архітектури 

Ознайомила з проектом рішення та висновком депутатської 

комісії. 

Разом з тим, зазначила про запропоновані зміни до проекту 

рішення, викладені у Службовій записці Т.Білоокої від 

25.05.2022 № 02/18-24 (додається), а саме: 
 

- п.1 доповнити словами: із Звітом СЕО (додається); 

- п.2. - Викласти в такій редакції «При реалізації даної 

містобудівної документації Бурштинській міській раді 

спільно із розробником  розробити робочий проект з 

дотриманням всіх державно-будівельних норм, стандартів та 

правил, а також зауважень громадськості, які озвучені на 

громадських слуханнях. 

- п.3 –вилучити. 

ВИСТУПИЛА: 
Т.Сенчина – 

депутат міської 

ради 

Запропонувала надати слово директору підприємства 

«Ходорівський м’ясокомбінат» та жителям села Насташине 

для проведення обговорення  

ВИСТУПИВ: 

Директор 

підприємства 

«Ходорівський 

м’ясокомбінат» 

Розповів про ситуацію та плани розвитку підприємства на 

території Бурштинської територіальної громади 
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Дмитро Матвійко 

ВИСТУПИЛИ: 

Андрій Бандура-

житель 

с.Насташине 

 

 

Взяли участь в обговоренні (дискусії) та задавали питання 

керівнику підприємства Василь Васильців 

- житель 

с.Насташине 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Рик - депутат 

міської ради 
Взяли участь в обговоренні питання за проектом рішення, 

висловили свою позицію щодо перспектив будівництва 

об’єктів виробництва, розвитку підприємництва в 

територіальній громаді та можливих ризиків 

П.Ковальчук - 
депутат міської 

ради 

М.Федів - депутат 

міської ради 

ВИСТУПИЛА: 

Я.Николяк – 

староста 

Насташинського 

старостинського 

округу 

Звернулась до депутатів міської ради щодо підтримання 

мешканців села Насташине 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4515 за основу: 

«за» - 14 

«проти» - 3 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4515 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення № 4515: 

«за» - 12 

«проти» - 3 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

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

Проєкт № 4515 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4515  в цілому: 

«за» - 12 

«проти» - 3 

«утрим.» - 3 

(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 № 4515 

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

розгляду сесії, повертається в профільну комісію для додаткового вивчення) 

 

СЛУХАЛИ: 39. Депутатські запити - відсутні 

 

СЛУХАЛИ:  40. Різне 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Андрієшин - міський 

голова 

Щодо інвестиційних зобов’язань підприємства та 

зобов’язань допомоги розвитку території 

с.Насташине Т.Сенчина - депутат 

міської ради 

ВИСТУПИВ: 

М.Федів - депутат міської 

ради 

Щодо можливої втрати потенційного інвестора для 

територіальної громади в цілому та для села 

Насташине зокрема 
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ВИСТУПИВ: 

І.Дулик - депутат 

міської ради 

Щодо надання відповіді на запитання про сплату 

земельного податку Братством ДУМ 

(скільки сплачують та скільки мають сплачувати) 

ВИСТУПИВ: 
В.Рик – депутат 

міської ради 

Взяли участь в обговоренні питання за проектом рішення 

№ 4515 Про затвердження містобудівної документації 

«Детальний план території земельної ділянки площею 

7,609 га для будівництва та обслуговування фермерських 

нежитлових будівель за межами населеного пункту 

с.Насташине, Бурштинської територіальної громади, Івано-

Франківської області», зокрема щодо неприйняття рішення 

радою, відповідальності за розвиток громади та інше 

ВИСТУПИЛИ: 

П.Савка - депутат 

міської ради 

О.Кобель - 

депутат міської 

ради 

ВИСТУПИВ: 

Р.Стасько - 

перший заступник 

міського голови 

Зачитав колективне звернення до міського голови та 

депутатів міської ради від рідних військових 

(територіальної оборони) щодо реагування на ситуацію із 

перебуванням 75 батальйону 102 бригади 3 роти у центрі 

бойових дій без належної підготовки та медоглядів 

(додається). 

ВИСТУПИВ: 
В.Андрієшин - 

міський голова 

Взяв участь в обговоренні питань, які були озвучені на 

Сесії, надав короткі коментарі, пояснення 

ВИСТУПИВ: 

І.Пізь - депутат 

міської ради 

Щодо облаштування зони зелених насаджень - парку в 

старій частині міста Бурштин. 

Надав пропозицію організувати толоку і привести парк в 

належний стан. 

ВИСТУПИВ: 
П.Савка - депутат 

міської ради 

Доповнив попередника 

 

 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 

– міський голова 

Оголосив тридцять четверту чергову Сесію міської 

ради восьмого скликання закритою 

 

 

Примітка: відеотрансляцію тридцять четвертої чергової Сесії міської ради восьмого скликання 

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

 

 

 

        Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 

 


