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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

тридцять п’ятої позачергової сесії міської ради восьмого скликання 

від 07 червня 2022 року                                                                                             м.Бурштин 

Початок: 10:00 год. 

Закінчення: 11:02 год. 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

Присутні на сесії:    

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 17 (сімнадцять) депутатів міської ради (список додається); 
 

Відсутні на сесії - 9 (дев’ять) депутатів:  

Тетяна Верестюк, Ігор Карвацький, Петро Ковальчук, Володимир Мацьків, Ганна Очкур, 

Зеновій Савчак, Дмитро Симак, Мар’яна Федів, Володимир Федорняк. 
 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Оголосив тридцять п’яту позачергову Сесію міської ради  

восьмого скликання відкритою 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря пленарного засідання позачергової сесії 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 

– міський голова 

Зазначив, що в зв’язку із відпусткою секретаря ради, необхідно 

обрати секретаря засідання 35 позачергової Сесії міської ради та 

запропонував обрати Романа Іванюка 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про обрання секретаря пленарного засідання позачергової сесії Романа Іванюка: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання позачергової сесії Романа Іванюка 

СЛУХАЛИ: Про доповнення складу лічильної комісії 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Також відмітив, що необхідно доповнити склад лічильної комісії 

та запропонував депутата Андрія Савчака 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про включення складу лічильної комісії депутата міської ради Андрія Савчака: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Доповнити в склад лічильної комісії депутата міської ради Андрія Савчака 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний тридцять п’ятої  позачергової сесії міської ради восьмого скликання 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 
– міський голова 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проект Порядку 

денного 35 позачергової Сесії міської ради восьмого скликання: 

1. Проект № 4539 Про внесення змін до бюджету Бурштинської 

міської територіальної  громади на 2022 рік.  

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

2.  Проект № 4538 Про визначення переліку та обсягів закупівель 

товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення 

потреб Бурштинської територіальної громади. 

Доповідач: О.Скриник – начальник управління економіки, праці 

та інвестиційної діяльності. 



2 
 

 

 

3. Депутатські запити. 

4. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту Порядку денного тридцять п’ятої позачергової Сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний тридцять п’ятої позачергової сесії міської ради восьмого 

скликання в цілому 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Проект № 4539 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 проект в новій редакції: 

1. Внести зміни до рішення Бурштинської міської ради від 24 

грудня 2021 № 01/25-2021 “Про бюджет Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік”, здійснивши перерозподіл 

видатків бюджету, а саме: 

1.1. До додатку № 2 (додається). 

1.2. До додатку № 3: здійснити перерозподіл бюджетних 

призначень по розпорядниках коштів: 

КПКВКМБ 
Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації 

Загальний 
фонд 

сума, грн. 

Спеціальний 
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 «Еко-сервіс» 

,придбання паливо-мастильних 
матеріалів для вивезення ТПВ +60000,00 

 

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)17.02.2

2, 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 

співвласників у поточному та 
капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків 

Бурштинської міської 
територіальної громадина 2022 рік) +80000,00 

 

0113230 

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим 
особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану 
(придбання автотранспорту для 

перевезень внутрішньо 

перемішених та/або евакуйованих 
осіб,послуги реєстрації) +101000,00 

+1499000,00 
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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 бюджетних призначень: 

2.1. Зменшити бюджетні призначення по міській раді за 

КПКВКМБ0118340«Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» на суму 290460,00 грн.  

2.2. Збільшити бюджетні призначення по КП «Житловик» за 

КПКВКМБ0118340«Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» на суму 290460,00 грн. для здійснення 

природоохоронного заходу «Реконструкція на діючих 

підприємствах необхідних споруд для очищення стічних вод, 

що утворюються в комунальному господарстві:  КНС №2 

м.Бурштин (КП «Житловик»)», і рекомендує прийняти його на 

позачерговій сесії.  

Протокол № 13 від 06.06.2022. 
 

Разом з тим, зазначила, що в зв’язку із збільшення вартості 

автобуса необхідно внести додатково зміни та запропонувала 

збільшити суму із 1499000,00 грн. на 1600000,00 грн. для 

придбання автотранспорту. 

В зв’язку із чим, внести зміни до Додатку 2 (зміни) до рішення 

міської ради від 24.12.2021 № 01/25-21 «Про бюджет 

Бурштинської міської громади на 2022 рік» 

   
Додаток 2 

  

Код 

Найменуванн

я згідно з 

Класифікаціє

ю 

фінансування 

бюджету 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000 
Внутрішнє 

фінансування 
2 160000,00 661000,00 

1 499 

000,00 
1 499 000,00 

202000 

Фінансування 

за рахунок 

позик 

банківських 

установ 

2 160000,00 0,00 
2 160 

000,00 
2 160 000,00 

202220 
Погашено 

позик 
2 160000,00 0,00 

2 160 

000,00 
2 160 000,00 

208000 

Фінансування 

за рахунок 

зміни 

залишків 

коштів 

0,00 661 000,00 
-661 

000,00 
-661 000,00 

0118240 Заходи та роботи з територіальної 

оборони (Програми фінансування 

мобілізаційних заходів населення 
та заходів з територіальної оборони 

на 2021-2023 роки) 

+250000,00  

 Відділ соціального захисту 

населення 

  

0813230 Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим 
особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану 

Програма соціального захисту 
населення на 2022-2026 роки 

Бурштинської територіальної 

громади” (Забезпечення 
продуктами харчування та питною 

водою внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб у 
тимчасових пунктах проживання та 

місцях тимчасового перебування) 

+250000,00  

 ВСЬОГО 661000,00 1499000,00 
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бюджетів 

208400 

Кошти, що 

передаються із 
загального 

фонду 

бюджету до 
бюджету 

розвитку 

(спеціального 
фонду) 

0,00 661 000,00 
-661 

000,00 
-661 000,00 

X 
Загальне 

фінансування 
2 160 000,00 661 000,00 

1 499 

000,00 
1 499 000,00 

Фінансування за типом боргового зобов’язання 

400000 
Фінансування 

за борговими 

операціями 

2 160 000,00 0,00 
2 160 

000,00 
2 160 000,00 

402000 Погашення 2 160 000,00 0,00 
2 160 

000,00 
2 160 000,00 

402102 
Середньострок

ові 

зобов`язання 

2 160 000,00 0,00 
2 160 

000,00 
2 160 000,00 

600000 
Фінансування 

за активними 

операціями 

0,00 661 000,00 
-661 

000,00 
-661 000,00 

602000 
Зміни обсягів 

бюджетних 

коштів 

0,00 661 000,00 
-661 

000,00 
-661 000,00 

602400 

Кошти, що 
передаються із 

загального 

фонду 
бюджету до 

бюджету 

розвитку 
(спеціального 

фонду) 

0,00 661 000,00 
-661 

000,00 
-661 000,00 

X 
Загальне 

фінансування 
2 160 000,00 661 000,00 

1 499 

000,00 
1 499 000,00 

 

     
 

ВИСТУПИВ: 
Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Надав пояснення та обґрунтування щодо необхідності внесення 

змін і придбання автотранспорту для перевезення в т.ч. ВПО 

ВИСТУПИВ: 
Володимир 

Чуйко - заступник 

міського голови 

Доповнив обґрунтування до проекту рішення. 

ВИСТУПИВ: 
Богдан Рибчук – 

депутат міської 

ради 

Задав питання щодо сум у проекті рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4539 за основу: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4539 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (наведені і озвучені вище) № 4539: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4539 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4539 (Рішення № 01/35-22) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

 (Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/35-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

2. Проект № 4538 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 проектом рішення та висновками депутатської 

комісії.  

Комісія погоджує проект зі змінами, а саме доповнити 

Додаток: 

 і рекомендує прийняти його на позачерговій сесії.  

Протокол № 13 від 06.06.2022. 
 

Зазначив, що виходячи із внесених змін та попереднього 

прийнятого рішення Про внесення змін до бюджету 

запропонував внести зміни у Додатку до Проекту рішення 4538 

збільшивши суму із 1499000,00 грн. на 1600000,00 грн. для 

придбання автотранспорту. 
 

Вніс пропозицію про доповнення мотивувальної частини 

проекту рішення, а саме, після слів:  

« …затвердженої рішенням виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради від 28.04.2022 № 77» – доповнити: 

«…та п.11.1 Переліку природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2022 рік 

затверджених рішенням сесії Бурштинської міської ради 

№01/27-22 від 04.02.2022р. із змінами та доповненнями від 

26.05.22 № 16/34-22…» 

№ 

п/п 
Назва заходу Сума, грн. 

Обсяги 

закупівель 

2 Заходи щодо охорони 

тваринного світу (придбання 

матеріально-технічних 

засобів, тощо) 

185350,0

0 

 

ВИСТУПИЛА: 

Наталія 

Василащук – 

депутат міської 

ради 

Запропонувала доповнити таблицю витратами на реєстрацію 

транспортного засобу – 101 000 грн. 

(Послуги реєстрації транспортного засобу; Реєстрація 

транспортного засобу HYUNDAI H350 пасажирський) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4538 за основу: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4538 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (наведені вище) № 4538: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4538 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4538 (Рішення № 02/35-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
 

СЛУХАЛИ: 3. Депутатські запити - відсутні 

 

СЛУХАЛИ:  4. Різне 

ВИСТУПИВ: 
Володимир Рик – 

депутат міської 

Прохання до міського голови Василя Андрієшина щодо 

інформування депутатів - ознайомлення про плани створення 
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ради реабілітаційного центру при БО «Твори добро». 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин 

– міський голова 

Надав інформацію щодо планів та перспектив розвитку Центру 

реабілітації (медичної, психологічної допомоги).  

Запрошення до співпраці проектантів із практики створення 

сучасних медичних Центрів, вивчення (встановлення) оцінки 

технічного стану приміщення – будівлі по вул.Міцкевича в 

місті Бурштині 

Взяв участь в обговоренні 

ВИСТУПИЛА: 

Наталія Василащук 

– депутат міської 

ради 

Щодо вулиці Проектна в м. Бурштині, де необхідно зробити 

порядок із покриттям дороги. 

ВИСТУПИЛА: 

Тетяна Сенчина – 

депутат міської 

ради 

- Щодо початку вулиці І.Франка в м. Бурштині - люк до 

колодязя необхідно поправити; 

- Щодо утворення провалля (яма) на пішохідній доріжці по вул. 

С.Бандери (біля повороту на вул.І.Франка); 

- Щодо незавершеного облаштування дитячого майданчику у  

зоні зелених насаджень (парку) по вулиці Міцкевича м. 

Бурштин; - Щодо заїзду до пошти, де укладка бруківки не 

завершена (не впорядковано); 

- Щодо безладу із стихійною торгівлею, зокрема по вул. 

Січових Стрільців у м. Бурштині 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 

– міський голова 

Зазначив щодо опрацювання і вивчення питання створення 

муніципальної служби 

ВИСТУПИЛИ: 

Тетяна Сенчина – 

депутат міської 

ради 

 

 

Щодо кладовища в м. Бурштині - не покошено, не облаштовано 

Наталія Василащук 

– депутат міської 

ради 

ВИСТУПИВ: 

Ігор Дулик – 

депутат міської 

ради 

Повторно звернувся - щодо надання відповіді на запитання про 

сплату земельного податку Братством ДУМ 

(скільки сплачують та скільки мають сплачувати); 

 

- щодо сміття, яке викидають (не контрольовано) на старому 

кладовищі в м.Бурштині. 

ВИСТУПИЛА: 

Наталія Василащук 

– депутат міської 

ради 

Щодо необхідності прибрати огорожу із старого кладовища. 

ВИСТУПИЛА: 

Тетяна Сенчина – 

депутат міської 

ради 

- Щодо необхідності забрати поржавілі сміттєві баки; 

- Щодо виправлення становища із лавками в парку та біля 

автобусної зупинки по вулиці Калуська в м. Бурштині. 

ВИСТУПИВ: 

Богдан Рибчук – 

депутат міської 

ради 

- Щодо облаштування сміттєвими баками на кладовищах; 

- Щодо вивчення питання - відшукування земельної ділянки під 

кладовище в місті Бурштині. 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 

- міський голова 

Взяв участь в обговоренні питань, які були озвучені на Сесії, 

надав короткі коментарі та відповіді 

 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин – 

міський голова 

Оголосив тридцять п’яту позачергову Сесію міської 

ради восьмого скликання закритою 

 
Примітка: відеотрансляцію тридцять п’ятої позачергової Сесії міської ради восьмого скликання 

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

 

        Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 

 


