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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сорок першої позачергової сесії міської ради восьмого скликання 

 

Від 08 грудня 2022 року                                                                                                        м. Бурштин 

Початок: 10:50 год. 

Закінчення: 11:30 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, Іван Пізь, Олена Тріщук. 
 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Оголосив сорок першу позачергову Сесію міської ради восьмого 

скликання відкритою 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний сорок першої позачергової сесії міської ради восьмого скликання 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проект Порядку 

денного сорок першої позачергової Сесії міської ради восьмого 

скликання: 

1. Проект № 4740 «Про затвердження плану регуляторних актів на 

2023 рік». 

Доповідач: Леонора Івасюк - начальник управління економіки, 

праці та інвестиційної діяльності. 

2. Проект № 4742 Про погодження структури і чисельності штату 

Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг 

Бурштинської міської ради «Довір’я» 

Доповідач: Марія Оршуляк - директор Комунального закладу 

Центру надання соціальних послуг Бурштинської міської ради 

«Довір’я». 

3. Проект № 4743 Про затвердження Порядку передачі в оренду 

комунального майна Бурштинської міської територіальної громади 

та забезпечення відносин у сфері оренди майна комунальної 

власності. 

Доповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна. 

4. Відповіді на депутатські запити. 

5. Депутатські запити. 

6. Різне. 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк 

– секретар ради 

Відповідно до Службових записок керівників структурних 

підрозділів міської ради запропонував внести в проект Порядку 

денного наступні проекти рішення: 
 

№ 4745 Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану 

території за межами населеного пункту села Різдвяни Бурштинської 

міської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-

Франківської області (Доповідач: Т.Білоока); 
 

№ 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: Т.Білоока); 
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№ 4738 Про затвердження списку присяжних (Доповідач: 

М.Михайлишин); 
 

№ 4739 Про дострокове припинення повноважень депутата 

Бурштинської міської ради восьмого скликання Верестюк Т.М. 

(Доповідач: Р.Іванюк) 

ВИСТУПИВ: 

Богдан Рибчук 

– депутат 

міської ради 

Щодо питання відповідності регламенту міської ради. 

ВИСТУПИВ: 

Ігор Харів – 

депутат міської 

ради 

Надав пропозицію щодо окремого голосування за проекти 

запропоновані для включення у Порядок денний засідання Сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту Порядку денного сорок першої позачергової Сесії міської ради 

восьмого скликання за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 3 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

скликання за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата І.Харіва щодо окремого голосування за проекти запропоновані 

для включення у Порядок денний 41-ї позачергової Сесії (процедурне рішення – 

приймається третиною голосів від загального складу ради): 

«за» - 11 

«проти» - 1 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення прийнято - щодо окремого голосування за проекти запропоновані для 

включення у Порядок денний 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про включення в Порядок денний проект № 4745 

«за» - 15 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Включити в Порядок денний позачергової сесії проект рішення № 4745 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про включення в Порядок денний проект № 4515 

 «за» - 14 

«проти» - 4 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Включити в Порядок денний позачергової сесії проект рішення № 4515 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про включення в порядок денний проект № 4738 

 «за» - 15 

«проти» - 3 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Включити в порядок денний позачергової сесії проект рішення № 4738 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про включення в порядок денний проект № 4739 

 «за» - 19 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Включити в порядок денний позачергової сесії проект рішення № 4739 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту Порядку денного сорок першої позачергової Сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 4 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: 

Прийняти Порядок денний сорок першої позачергової сесії міської ради восьмого 

скликання в новій редакції: 
 

1. Проект №  4740 «Про затвердження плану регуляторних актів на 2023 рік». 

Доповідач: Леонора Івасюк - начальник управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності. 
 

2. Проект № 4742 Про погодження структури і чисельності штату Комунального 

закладу «Центр надання соціальних послуг Бурштинської міської ради «Довір’я» 

Доповідач: Марія Оршуляк - директор Комунального закладу Центру надання 

соціальних послуг Бурштинської міської ради «Довір’я». 
 

3. Проект № 4743 Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна 

Бурштинської міської територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди 

майна комунальної власності. 

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

обліку комунального майна. 
 

4. Проект № 4745 Про надання дозволу на розробку  проекту Детального плану 

території за межами населеного пункту села Різдвяни Бурштинської міської 

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 

5.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 - головний спеціаліст відділу містобудування та 

архітектури. 
 

6. Проект № 4738 Про затвердження списку присяжних. 

Доповідач: Марія Михайлишин - начальник юридичного відділу. 
 

7. Проект № 4739 Про дострокове припинення повноважень депутата Бурштинської 

міської ради восьмого скликання Верестюк Т.М. 

Доповідач: Роман Іванюк – секретар ради. 
 

8. Відповіді на депутатські запити. 

9. Депутатські запити. 

10. Різне. 

ДОПОВІЛИ: 

В. Андрієшин 

– міський 

голова 

 

Р.Іванюк – 

секретар ради 

Зазначили на необхідності доповнити склад лічильної комісії і 

запропонували депутатів в лічильну комісію – Андрія Савчака, 

Дмитра Симака. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про зміни (доповнення) до складу лічильної комісії: 

«за» - 16  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Доповнити склад лічильної комісії депутатами - А.Савчак, Д.Симак 

СЛУХАЛИ: 1. Проект №  4740 «Про затвердження плану регуляторних актів на 2023 рік» 

ДОПОВІЛА: 

Леонора Івасюк 
- начальник 

управління 

економіки, праці 

та інвестиційної 

діяльності. 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії 

      
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4740 (Рішення № 01/41-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/41-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
2. Проект № 4742 Про погодження структури і чисельності штату Комунального 

закладу «Центр надання соціальних послуг Бурштинської міської ради «Довір’я» 

ДОПОВІЛА: 

 Марія Оршуляк 
- директор 

Комунального 

закладу Центру 

надання 

соціальних 

послуг 

Бурштинської 

міської ради 

«Довір’я». 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4742 (Рішення № 02/41-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/41-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

3. Проект № 4743 Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального 

майна Бурштинської міської територіальної громади та забезпечення відносин у 

сфері оренди майна комунальної власності 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Герт - 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна. 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії. Разом з тим зазначила про пропоновані зміни (викладені у 

Службовій записці від 01.12.2022 № 26), а саме: 
 

1. Доповнити проект рішення пунктом такого змісту: 

«4. Затвердити Примірний договір оренди нерухомого або іншого 

окремого індивідуально визначеного майна, що належить до 

комунальної власності Бурштинської міської територіальної 

громади (додається).» 

Текст примірного договору оренди додається. 
 

Відповідно нумерацію пунктів 4 і 5 проекту рішення змінити на 5 і 

6. 
 

2. Абзац 2 пункту 12 Порядок передачі в оренду комунального 

майна, що перебуває в комунальній власності Бурштинської 

міської територіальної громади викласти в такій редакції: 

«- розміщує електронній торгівельній системі (далі – ЕТС) 

оголошення про передачу майна в оренду;». 
 

3. Абзац 2 пункту 13 Порядок передачі в оренду комунального 

майна, що перебуває в комунальній власності Бурштинської 

міської територіальної громади викласти в такій редакції: 

«- вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС;». 
 

4. Абзац 2 пункту 14 Порядок передачі в оренду комунального 

майна, що перебуває в комунальній власності Бурштинської 

міської територіальної громади викласти в такій редакції: 

«- вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС або 

надає уповноваженому органу правління у паперовому вигляді;». 

Додаток: на 20 аркушах в 1 примірнику. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4743 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу проект № 4743 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (наведені вище) № 4743  

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 4743 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4743 (Рішення № 03/41-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/41-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

4. Проект № 4745 Про надання дозволу на розробку  проекту Детального плану 

території за межами населеного пункту села Різдвяни Бурштинської міської 

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

ДОПОВІЛА: 

Тетяна Білоока – 

головний спеціаліст 

відділу 

містобудування та 

архітектури 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4745  (Рішення № 04/41-22) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 2 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/41-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

5. 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: 

Тетяна Білоока – 

головний спеціаліст 

відділу 

містобудування та 

архітектури 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії (повторний розгляд) 
Протокол від 23.09.2022 № 29 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4515 (Рішення № 05/41-22) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 4 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/41-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 6. Проект № 4738 Про затвердження списку присяжних 

ДОПОВІЛА: 

Марія 

Михайлишин -  

начальник 

юридичного відділу 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії. 
Протокол від 08.12.2022 № 26 

ВИСТУПИВ: 
Б.Рибчук - депутат 

міської ради 

Зауважив щодо не оприлюднення прізвища імені та по-батькові 

осіб у списку присяжних, що додається. 

ВИСТУПИВ: 
І.Дулик - депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні питання, задав питання доповідачу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4738  (Рішення № 06/41-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/41-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
7. Проект № 4739 Про дострокове припинення повноважень депутата 

Бурштинської міської ради восьмого скликання Верестюк Т.М. 

ДОПОВІВ: 
Роман Іванюк – 

секретар ради 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської 

комісії. 

Протокол від 08.12.2022 № 26 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4739  (Рішення № 07/41-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/41-22 в цілому (рішення додається) 

 8. Відповіді на депутатські запити 

 9. Депутатські запити - відсутні 

СЛУХАЛИ: 10. Різне 

ВИСТУПИВ: 

Олег Кобель – 

депутат міської ради 

Щодо підготовки автодоріг до зимового періоду в т.ч. 

підсипання доріг в сільських населених пунктах громади в 

зимовий період. 

 

 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин – 

міський голова 

Оголосив сорок першу позачергову Сесію міської ради 

восьмого скликання закритою 

 

 

Примітка: відеотрансляцію сорок першої позачергової Сесії міської ради восьмого скликання 

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

 

 

 

     Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 

 


