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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сорок другої чергової сесії міської ради восьмого скликання 

Від 22 грудня 2022 року                                                                                             м.Бурштин 

Початок: 09:15 год. 

Закінчення: 12:10  год. 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

Присутні на сесії:    

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 15 (п'ятнадцять) депутатів міської ради (список додається). 

 

Відсутні на сесії: 

- 10 (десять) депутатів: Наталія Василащук, Ігор Дулик, Ігор Карвацький, Петро 

Ковальчук, Ганна Очкур, Іван Пізь, Андрій Савчак, Дмитро Симак, Олена Тріщук, Володимир 

Федорняк. 
 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Оголосив сорок другу чергову Сесію міської ради восьмого скликання 

відкритою 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Який запросив в президію народного депутата України Ігоря Фріса. 

ВИСТУПИВ: 
Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Запропонував доповнити склад лічильної комісії, депутатів – Ольгу 

Король, Петра Савку. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про зміни (доповнення) до складу лічильної комісії: 

«за» - 13  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення не прийнято оскільки не набрало відповідної кількості голосів від загального 

складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про зміни (доповнення) до складу лічильної комісії: 

«за» - 14  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Доповнити склад лічильної комісії та включити в склад депутатів Ольгу Король, Петра Савку. 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний сорок другої чергової сесії міської ради восьмого скликання 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проект Порядку сорок 

другої  чергової Сесії міської ради восьмого скликання: 

1. Проєкт № 4748 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

2. Проєкт № 4749 Про перерахування коштів спеціального фонду до 

загального фонду. 

3. Проєкт № 4746 Про бюджет Бурштинської міської територіальної 

громади на 2023 рік. 

    Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 

4. Проєкт № 4741 Про створення юридичної особи - виконавчого 

комітету  Бурштинської міської ради та затвердження Положення про 

виконавчий комітет Бурштинської міської ради. 

    Доповідач: Надія Кицела – керуюча справами виконкому. 

5. Проєкт № 4744 Про передачу майна на правах оперативного 

управління. 

    Доповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального 
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господарства і обліку комунального майна. 

6. Проєкт № 4747 Про внесення змін до Програми підтримки сімей 

загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які 

перебували у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та 

інших громадян, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових 

діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії російської федерації проти України, 

починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки Бурштинської 

міської територіальної громади. 

    Доповідач: Світлана Коцур – начальник відділу соціального захисту 

населення. 

7. Депутатські запити. 

8. Різне. 

ВИСТУПИВ: 

Володимир Рик – 

депутат міської 

ради 

Запропонував внести до  порядку денного проект рішення  № 4755   Про 

скасування рішення по Проекту № 4515 41 позачергової сесії 

Бурштинської міської ради від 08.12.22. 

ВИСТУПИВ: 

Роман Іванюк – 

секретар міської 

ради 

Вніс пропозиції внести зміни в порядок денний, зокрема відповідно до 

Службових записок (додаються), а саме: 

- Зняти з розгляду проекти рішення: 

№ 4741 «Про створення юридичної особи - виконавчого комітету  

Бурштинської міської ради та затвердження Положення про виконавчий 

комітет Бурштинської міської ради»; 

№ 4744 «Про передачу майна на правах оперативного управління». 
 

- Включити додатково в порядок денний проекти рішення за Службовими 

записками, а саме: 

- Ірина Герт проекти рішення: 

№ 4752 «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Бурштинської міської ради на 2023 рік.»; 

№ 4753 «Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни 

вікон та дверей у багатоквартирних будинках Бурштинської міської 

територіальної громади на 2023 рік.»;  

№ 4754 «Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків 

Бурштинської міської територіальної громади на 2023 рік.»; 

№ 4756 «Про безоплатне прийняття у комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради та на баланс Бурштинської міської ради майна Ради 

міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX)». 
 

- Світлана Коцур - проект рішення № 4751 «Про Порядок надання 

фінансової підтримки громадським та благодійним організаціям на 2023-

2026 роки». 
 

- Ірина Фітак - проекти рішення № 4750 «Про умови оплати праці 

міського голови на 2023 рік»; 

№ 4779 «Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів». 

 

- Володимир Копаниця проект рішення  

ВИСТУПИЛА: 

Мар’яна Федів – 

депутат міської 

ради 

Запропонувала внести в порядок денний наступні проекти рішення: 

- Володимир Копаниця проекти рішення: 

№ 4780 «Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів з 

охорони навколишнього природного середовища Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки»; 

№ 4758, 4773, 4759, 4760, 4762, 4761, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 

4769, 4770, 4771, 4772, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4781, 4782. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту Порядку денного сорок другої чергової Сесії міської ради восьмого 

скликання за основу: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний сорок другої чергової сесії міської ради восьмого скликання за 

основу. 
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ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Надав слово народному депутату України Ігорю Фрісу щодо включення і 

розгляду проекту рішення № 4755 Про скасування рішення по Проекту № 

4515  41 позачергової сесії Бурштинської міської ради від 08.12.22. 

ВИСТУПИВ: 

Ігор Фріс – 

народний 

депутат України 

 

Виступив із зазначенням про негативні аспекти щодо діяльності 

підприємства, заперечення Насташинської громади відносно будівництва 

комплексу, відсутність соціальної складової. 

ВИСТУПИВ: 

Василь  

Андрієшин – 

міський голова 

Наголосив про позитивну сторону розвитку підприємництва, зокрема 

сільськогосподарського призначення, яку необхідно підтримувати з 

метою розвитку економіки та інвестицій в громаді і в державі в цілому 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Володимира Рика внесення в порядок денний проект рішення № 4755 «Про 

скасування рішення по Проекту № 4515  41 позачергової сесії Бурштинської міської ради від 

08.12.22р.» 

«за» - 7 

«проти» - 0
 

«утрим.» - 7  

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція не прийнята оскільки не набрало відповідної кількості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів. 

Проект № 4755 не включено в проект порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції секретаря ради (нав. вище) - зняття з порядку денного проект рішення № № 

4741 «Про створення юридичної особи - виконавчого комітету  Бурштинської міської ради та 

затвердження Положення про виконавчий комітет Бурштинської міської ради» та  № 4744 
«Про передачу майна на правах оперативного управління» 

 «за» - 16 

«проти» - 0
 

«утрим.» - 0  

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до порядку денного - зняти з розгляду проекти рішення № 4741, 4744 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції секретаря ради (нав. вище) - включення в порядок денний проекти рішення:      

№ 4752, 4753, 4754, 4756 
 «за» - 16 

«проти» - 0
 

«утрим.» - 0  

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти зміни до порядку денного - включити в порядок денний проекти рішення № 4752, 

4753, 4754, 4756 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції секретаря ради (нав. вище) - включення в порядок денний проект рішення         

№ 4751 «Про Порядок надання фінансової підтримки громадським та благодійним 

організаціям на 2023-2026 роки». 

 «за» - 16 

«проти» - 0
 

«утрим.» - 0  

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти зміни до порядку денного - включити в порядок денний проект рішення № 4751 

«Про Порядок надання фінансової підтримки громадським та благодійним організаціям на 

2023-2026 роки». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції секретаря ради (нав. вище) - включення в порядок денний проекти рішення       

№ 4750, 4779 
 «за» - 15 

«проти» - 0
 

«утрим.» - 1  

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти зміни до порядку денного - включити в порядок денний проекти рішення № 4750, 

4779 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції депутата М.Федів - включення в порядок денний проекти рішення № 4758, 

4773, 4759, 4760, 4762, 4761, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4774, 

4775, 4776, 4777, 4778, 4781, 4782. 
 «за» - 10 

«проти» - 0
 

«утрим.» - 4  

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Пропозиція не прийнята оскільки не набрало відповідної кількості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів.  
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ВИСТУПИВ: 

Василь  

Андрієшин – 

міський голова 

Який наголосив, що є важливі питання, які необхідно винести на розгляд 

сесії та прийняти по них рішення, зокрема відносно укладення договорів 

оренди земельних ділянок з АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» і запропонував 

відповідно до регламенту ради повернутися до голосування 

ВИСТУПИЛА: 

Мар’яна Федів 

– депутат 

міської ради 

Яка зазначила, що необхідно включити невідкладні проекти рішення за 

договорами оренди земельних ділянок із АТ ДТЕК «ЗАХІДЕНЕРГО», а 

саме: 4780, 4759, 4760, 4762, 4774, 4775,4778, 4781, 4782. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За включення в порядок денний проекти рішення: 

№ 4780, 4759, 4760, 4762, 4774, 4775, 4778, 4781, 4782. 
 «за» - 16 

«проти» - 0
 

«утрим.» - 0  

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти зміни до порядку денного включити проекти рішення № 4780, 4759, 4760, 4762, 

4774, 4775, 4778, 4781, 4782. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту Порядку денного сорок другої чергової Сесії міської ради восьмого 

скликання в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний сорок другої чергової сесії міської ради восьмого скликання в 

новій редакції: 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти проект Порядку денного сорок другої чергової Сесії міської ради восьмого 

скликання в новій редакції: 

1. Проєкт № 4748 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

2. Проєкт № 4749 Про перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду. 

3. Проєкт № 4746 Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2023 рік. 

      Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

4. Проєкт № 4752 Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Бурштинської міської ради на 2023 рік. 

5. Проєкт № 4753 Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та 

дверей у багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 2023 

рік. 

6. Проєкт № 4754 Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської 

територіальної громади на 2023 рік. 

7. Проєкт № 4756 Про безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської 

міської ради майна Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). 

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

комунального майна. 
 

8. Проєкт № 4747 Про внесення змін до Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих 

учасників Революції Гідності, осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, 

учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися та брали безпосередню участь у 

бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії російської федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 

2022-2026 роки Бурштинської міської територіальної громади. 

9. Проєкт № 4751 Про Порядок надання фінансової підтримки громадським та   благодійним 

організаціям на 2023-2026 роки. 

       Доповідач: Світлана Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 
 

10. Проєкт № 4750 Про умови оплати праці міського голови на 2023 рік. 

11. Проєкт № 4779 Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської 

ради та її виконавчих органів 

       Доповідач: І.Фітак - начальник відділу кадрової роботи та військового обліку. 
 

12. Проєкт № 4780 Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки. 

       Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 
 

Земельні питання 

13.  Проєкт № 4759 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
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інвентаризації земельної ділянки, припинення права постійного користування та надання в 

оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,0228 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і  організацій, на території с. Бовшів Бурштинської міської 

територіальної громади. 

14. Проєкт № 4760 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки, припинення права постійного користування та надання в 

оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,5083 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і  організацій, на території с. Бовшів Бурштинської міської 

територіальної громади.  

15. Проєкт № 4762 Про розірвання договору оренди землі з приватним підприємцем 

Бублінським Василем Володимировичем  в м. Бурштин по вул. С.Бандери,87. 

16. Проєкт № 4774 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки, припинення права постійного користування та надання в 

оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 10,1494 га для експлуатації 

та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами, на 

території с. Бовшів Бурштинської міської територіальної громади. 

17. Проєкт № 4775 Про включення до переліку земельних ділянок право оренди на які 

виставляється на земельні торги окремими лотами, земельної ділянки площею 12,00 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Бурштин, 

кадастровий номер 2621210300:01:006:0081 та продаж права оренди на неї на конкурентних 

засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону). 

18. Проєкт № 4778 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки, припинення права постійного користування та надання в 

оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,0075 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і  організацій, с. Бовшів Бурштинської міської територіальної 

громади. 

19. Проєкт № 4781 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки, припинення права постійного користування та надання в 

оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,0825 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і  організацій,  с.Бовшів Бурштинської міської територіальної 

громади. 

20. Проєкт № 4782 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки, припинення права постійного користування та надання в 

оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 132,5329 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і  організацій,  в межах Бурштинської міської 

територіальної громади. 

       Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

21. Депутатські запити. 

22. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Проєкт № 4748 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

ДОПОВІЛА: 

Ольга Петровська 
– начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської комісії, 

а саме: комісія погоджує проєкт в новій редакції: 
1.Врахувати в складі доходів: 

1.1. Загального фонду «Іншу дотацію з місцевого бюджету» за ККД 

41040400 в сумі 33768,85грн. та спрямувати відділу освіти і науки для 

Бурштинського ліцею №2   для  відшкодування видатків по оплаті 

комунальних послуг , що надаються під час розміщення тимчасово 

переміщених осіб, у період воєнного стану за КПКВКМБ 0611021 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти». 

1.2.Спеціального фонду «Іншу субвенцію» з обласного бюджету в сумі 

400000,00грн. та спрямувати відділу культури , туризму і зовнішніх зв’язків 

на «Капітальний ремонт для облаштування місць тимчасового перебування 
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ВПО в сиротинці Святого Миколая в с.Новий Мартинів Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області» за КПКВКМБ 1013230 «Видатки, пов`язані з наданням підтримки 

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

воєнного стану». 

2.Зменшити: 

2.1.Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 

63200,00грн. (в тому числі видатки споживання 47400,00 грн., видатки 

розвитку15800,00грн.) та відповідно за видатками по відділу освіти і науки 

за КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами»  на сум 63200,00грн. При цьому зменшити 

передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 15800,00грн. 

2.2. Обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів з обласного бюджету на суму 500000,00грн та відповідно по  відділу 

освіти і науки за КПК 1018340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» для 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 Бурштинського ліцею №3 в м.Бурштин Бурштинської 

міської територіальної громади (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) на суму 500000,00. 

3.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень  по головних 

розпорядниках коштів 

КПКВК

МБ 

Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд, 

01 Міська рада    

0110150 Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад 

Програма фінансового 

забезпечення апарату управління 

на Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області на 

2021-2025 рр.(придбання 

пального для генератора) 

+99280,00 -99280,00 

0110150 Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад 

Програма фінансового 

забезпечення апарату управління 

на Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області на 

2021-2025 рр.(виготовлення 

стелажів для облаштування 

архівного сховища в ПК 

«Прометей»)+71688,00 

(придбання дверей)+48200,00 

придбання генератора+40000,00 

+119888,00 

 

+40000,00 

0110150 Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад 

Програма фінансового 

забезпечення апарату управління 

на Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області на 

-46800,00 +46800,00 
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2021-2025 рр.(придбання 

системного блоку, ноутбуку) 

0110180 Інша діяльність у сфері 

державного управління 

Програма забезпечення 

діяльності Центру надання 

адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради на 

2021-2022 роки 

-100000,00  

0117693 Інші заходи, пов`язані з 

економічною діяльністю 

Програма залучення інвестицій в 

економіку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-

2025 роки 

+45500,00 -45500,00 

0116090 Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства 

Програма співфінансування 

заходів із заміни вікон та дверей 

у багатоквартирних будинках 

Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 

рік-61982,00грн. 

-61982,00  

0116090 

 

Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства 

-253671,60 +253671,60 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 

Придбання світлодіодних 

перетяжок+76000,00 

Послуги з поклейки 

банерів+20000,00 

+96000,00  

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 

Утримання в належному стані 

внутрішніх та зовнішніх мереж 

тепло-, водо-, електро-, 

газопостачання та 

водовідведення по 

вул.І.Франка,4А  в 

с.Озеряни+99536,00грн. 

+99536,00  

0117130 Здійснення заходів із 

землеустрою 

Програма у галузі розвитку 

земельних відносин на території 

Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-

2025 роки 

+14000,00  

0117130 Здійснення заходів із 

землеустрою 

Виготовлення геодезичної 

зйомки для реконструкції 

стадіону «Енергетик» в 

м.Бурштин Івано-Франківської 

області 

+11000,00  

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

Робочий проект :Поточний 

ремонт дорожнього покриття по 

вул.Сагайдачного (від вул. а до 

вул.Проектна) в 

м.Бурштин+48060,00грн. 

Експертиза проектної 

документації за об’єктом 

:Поточний ремонт дорожнього 

покриття по вул.Сагайдачного 

(від вул.Гнатюка до 

вул.Проектна) в 

м.Бурштин+9850,00грн. 

Робочий проект Поточний 

+117600,00  



8 
 

 

ремонт дорожнього покриття по 

вул. Герцена ( від вул. С.Бандери 

до вул.Валова ) та 

вул.Л.Українки ( від 

вул.С.Бандери до буд.N 2) в 

м.Бурштин Бурштинської 

територіальної громади Івано-

Франківської 

області+49840,00грн. 

Експертиза проектної 

документації за об’єктом : 
Поточний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Герцена ( від 

вул. С.Бандери до вул.Валова ) та 

вул.Л.Українки ( від 

вул.С.Бандери до буд.N 2) в 

м.Бурштин Бурштинської 

територіальної громади Івано-

Франківської 

області+9850,00грн. 

0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення 

+27000,00 

 

 

0118230 Інші заходи громадського 

порядку та безпеки 

Програма «Безпечне місто 2021-

2025 роки Бурштинської міської 

територіальної громади» 

придбання та встановлення  

камер відеоспостереження  

+99500,00 +210500,00 

 КП «Еко-сервіс»   

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 

2022 рік (оплата праці з 

нарахуваннями) 

+200000,00  

0116020 Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги 

Фінансова підтримка КП «Еко-

сервіс» (придбання вагончика 

(робоче місце фахівця ритуальної 

служби) 

 +50000,00 

 СК «Бурштин»   

0115041 Утримання та фінансова 

підтримка спортивних споруд 

Фінансова підтримка  «КНП СК 

Бурштин»(оплата енергоносіїв) 

+56805,00  

06 Відділ освіти і науки   

0610160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

Заробітна плата з нарахуваннями 

+21983,43  

0611010 Надання дошкільної освіти 

Заробітна плата з нарахуваннями 

-925577,00 

Енергоносії -33989,00 

Придбання прасок +136071,00 

Придбання генераторів 

+60000,00 

-823495,00 +60000,00 

0611141 Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти 

Заробітна плата з нарахуваннями 

-82808,03  
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-158638,43 

Запчастини на автобус МНВК 

+11734,00 

Страхівка для транспорту 

+12600,00 

Техогляд транспортних засобів 

+1800,00 

Енергоносії +33989,00 

 Інші поточні видатки +707,40 

Канцелярське приладдя 

+15000,00 

0611021 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти ( оплата праці з 

нарахуваннями педагогічним 

працівникам) 

Бурштинська гімназія №1 

+186000,00 

Бурштинський ліцей №2 + 

391663,00 

Бурштинський ліцей №3 + 

347914,00 

Задністрянський ліцей  + 

136655,00 

Придбання насоса Гімназія №1 

+3965,00 

Енергоносії -450000,00 

Придбання генераторів 

+390000,00 

+616197,00 

 

+390000,00 

0611142 

Інші програми та заходи у сфері 

освіти 

-330877,40  

0613230 

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або 

евакуйованим особам у зв`язку із 

введенням воєнного стану 

забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти 

Поточний ремонт приміщень 

Бурштинського МНВК для 

розміщення внутрішньо 

переміщених осіб 

+221620,00  

08 Відділ соціального захисту   

0810160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

Заробітна плата з нарахуваннями 

+45632,12  

0813230 

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або 

евакуйованим особам у зв`язку із 

введенням воєнного стану 

-45632,12  

0813242 

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення 

-26960,00  

0813090 

Видатки на поховання учасників 

бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни 

+26960,00  

10 

Відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків 

  

1010160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

+10614,70  

1014030 

Забезпечення діяльності 

бібліотек 

-30694,43  

1014040 

Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок 

-53080,09  

1014081 

Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і 

+7626,59  
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мистецтва 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва 

Програму розвитку галузі 

культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-

2023 -40000,00грн. 

(фінансова підтримка ООГ 

«Твори добро»-100,00грн.) 

-40100,00  

1014060 

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів 

-197806,47 

 

 

1011080 

Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами 

-1202102,15 

 

 

1010160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

(придбання генератора) 

 +40000,00 

37 
Фінансовий відділ   

3719770 

Інші субвенції з місцевого 

бюджету 

Субвенція бюджету Галицької 

міської територіальної громади 

на фінансування (утримання ) 

комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» 

Галицької міської ради Івано-

Франківського району Івано-

Франківської області 

+149100,00  

3710160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

+83677,59  

3718600 
Обслуговування місцевого боргу -60302,74  

3710160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

(придбання крісел)+15600,00, 

послуги з поточного ремонту та 

обслуговування комп’ютерної та 

організаційної техніки+30000,00 

+45600,00  

3719770 

Інші субвенції з місцевого 

бюджету 

Субвенція бюджету Галицької 

міської територіальної громади   

для фінансування об’єкту: 

«Поточний ремонт Галицького 

територіального центру 

комплектування та соціальної 

підтримки (підготовка до 

опалювального сезону) у 

нежитловому приміщенні в місті 

Галич, Майдан Різдва,33-Б, 

Галицької територіальної 

громади Івано-Франківського 

району Івано-Франківської 

області 

+180000,00  

 

Інші субвенції з місцевого 

бюджету»    

Субвенція для архівного відділу 

Івано-Франківської районної 

державної адміністрації на 

виконання районної програми 

«Забезпечення збереженості 

документів Національного 

архівного фонду архівного 

відділу районної державної 

+15000,00  
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При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на 

суму 496191,60грн.  

4.Внести зміни в рішення міської ради: 

4.1. Від 25 листопада 2022 року №04/40-22 «Про перерахування коштів 

спеціального фонду до загального фонду»: 

В п.3: 

По розпоряднику «Відділ освіти і науки» за КПКВКМБ 0611021 Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти слова 

«Благоустрій населених пунктів: влаштування доріжки на території 

Бурштинського ліцею №2+ 295981,00грн.» замінити на «Поточний ремонт та 

утримання в належному стані зовнішніх мереж водовідведення в 

Бурштинському ліцеї №2 +198000,00грн., Благоустрій населених пунктів: 

влаштування доріжки на території Бурштинського ліцею №2+ 97981,00грн.», 

слова «Заміна вікон в приміщенні третього корпусу Бурштинського ліцею 

№2» замінити на «Підготовка об’єктів до опалювального сезону та заходи з 

енергозбереження: Заміна вікон в приміщенні третього корпусу 

Бурштинського ліцею №2» 

По розпоряднику «Відділу культури і туризму» за КПКВКМБ 1011080 

«Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»  назву об’єкта 

викласти в новій редакції «Підготовка об’єктів до опалювального сезону та 

заходи з енергозбереження: придбання матеріалів для поточного ремонту 

Бурштинської дитячої музичної школи(кабінет №11) 170090,00грн., 

Підготовка об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження: 

Поточний ремонт Бурштинської дитячої музичної школи (кабінет 

№11)+129210,00грн.» 

По розпоряднику «Міська рада» за КПКВКМБ0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів»: слова «Благоустрій населених пунктів: 

вул.Стуса1,3 м.Бурштин+147683,00грн.» замінити на «Благоустрій населених 

пунктів: вул.Стуса1 м.Бурштин+52295,00грн. Благоустрій населених 

пунктів: вул.Стуса3 м.Бурштин+95388,00грн». 

П.6 викласти в новій редакції: 

Внести зміни  в рішення міської ради від 30 вересня 2022 року №02/38-22 

«Про перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду», а 

саме: 

В пп.1,2 суму «1582215,00» замінити на «1580215,00». 

В п.3 слова  «Оплата послуг з утримання місць поховання в 

с.Задністрянськ+200000,00» замінити на «Послуги з поточного ремонту по 

вул.Вітовського в с.Задністрянське+199000,00грн.». 

слова «Утримання вулично-шляхової мережі в с.Задністрянськ» суму 

«200000,00» замінити на «Утримання вулично-шляхової мережі : поточний 

ремонт по вул.С.Бандери, Л.Українки, Б.Хмельницького, Левицького в 

с.Задністрянське+199000,00грн.»  

В п.4 суму «1630215,00» замінити на «1628215,00». 

4.2. Від 25 листопада 2022 року №03/40-22 «Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної  громади на 2022 рік» в п.7: 

По КПКВКМБ 0116020  по КП «Еко-сервіс» викласти в такій редакції: 

«Фінансова підтримка(заробітна плата з нарахуваннями 924000,00грн., 

придбання запчастин для тракторів(коліс)+40000,00грн.» 

По КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0112152 

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» слова «Облаштування 

пункту обігріву у КНП «Бурштинська ЦМЛ» 199000,00грн.» замінити на 

«придбання палива для генераторів в сумі 99500,00грн. та придбання 

медикаментів в сумі 99500,00грн.» 

5.Внести зміни в рішення виконавчого комітету  від 31 жовтня 2022 року 

№222 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2021 року 

«Про бюджет Бурштинської міської територільної громади на 2022 рік» в 

п.1: 

по міській раді за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету»: 

- об’єкт «Утримання вулично-щляхової мережі в м.Бурштин по вул.Стуса 

5,7,9+150000,00грн.» вилучити та зменшити бюджетні призначення на суму 

150000,00грн. 

- по об’єкту «Утримання вулично-шляхової мережі в м.Бурштин по 

вул.Проектна суму збільшити на 500,00грн.» 

За КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів » 

доповнити об’єктами:  «Благоустрій населеного пункту м.Бурштин , 

вул.В.Стуса,буд.5+49800,00грн., Благоустрій населеного пункту м.Бурштин, 

вул.В.Стуса, буд.7,9+49800,00грн.,Проведення робіт з благоустрою 

адміністрації на 2022-2026 роки» 

 
РАЗОМ -496191,60 +496191,60 
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населеного пункту м.Бурштин,вул.В.Стуса,буд,13+49900,00грн.» та 

делегувати повноваження для фінансування робіт КП «Еко-сервіс». 

6.Виділити кошти з резервного фонду бюджету міській раді на ремонт 

приміщення після пожежі в буд.№2 по вул.Шухевича в м.Бурштині  в сумі 

21072,00грн.  

Внести відповідні зміни до бюджету: 

Зменшити бюджетні призначення по фінансовому відділу за КПКВКМБ 

3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» на суму 21072,00грн. та 

відповідно збільшити по міській раді за КПКВКМБ0118741 «Заходи із 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або 

споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду 

місцевого бюджету» на суму 21072,00грн. 

7.Здіснити перерозподіл бюджетних призначень по природоохоронних 

заходах по розпорядниках коштів: 

8.Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 1570000,00грн. 

 

КПКВК

МБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Спеціальний  

фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада   

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів 

+5000,00 

01 КНП «Бурштинська ЦМЛ»  

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів 

Нове будівництво роздільної каналізаційної 

мережі і споруд на ній на території 

Бурштинської центральної міської лікарні по 

вул. Романа Шухевича, 15 в м. Бурштин 

Івано-Франківського району Івано-

Франківської області 

-230000,00 

06 Відділ освіти і науки  

0618340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів 

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 - на території Бурштинського ліцею 

№3 в м. Бурштин Бурштинської 

територіальної громади» (капітальний 

ремонт)+225000,00 

+225000,00 

 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 

-1 180 975,0 

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з 

грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового 

і начальницького складу, що сплачується 

податковими агентами 

780 000,0 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата 

397 000,0 

14021900 Пальне 26 800,0 

14031900 Пальне 180 000,0 

14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками 

та/або імпортерами, у тому числі в 

роздрібній торгівлі тютюнових виробів, 

тютюну та промислових замінників 

тютюну,рідин, що використовуються в 

електронних сигаретах, що оподатковується 

згідно з підпунктом 213.1.14 

62 000,0 
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9.Збільшити видаткову частину загального фонду на суму 1570000,00грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на 

суму 70000,00грн. 

10. Здійснити перерозподіл по Програмі «Про фонд міської ради на 

виконання депутатських повноважень на 2021-2025рр.»: зменшити 

призначення за КПКВКМБ 0110180 «Інші діяльність у сфері державного 

управління» на суму 2000,00грн.(в тому числі кошти міського голови 

2000,00грн.) та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад» фінансування Програми фінансового 

забезпечення апарату управління на Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021-2025 рр.(придбання ламп для управління 

14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів (крім тих, що 

оподатковуються згідно з підпунктом 

213.1.14 пункту 213.1 статті 213 

Податкового кодексу України) 

-62 000,0 

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

23 600,0 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 860 000,0 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 102 700,0 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 181 000,0 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  57 000,0 

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків`  

111 500,0 

22012500 Плата за надання ынших 

адмынымтративних послуг 

13 200,0 

22012600 Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень 

-505,0 

22080400 Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває 

в комунальній власності  

18 700,0 

22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України   

-5,0 

24060300 Інші надходження  -15,0 

ВСЬОГО   1 570 000,0 

 

КПКВК

МБ 

Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд, 

01 Міська рада   

0113230 

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або 

евакуйованим особам у зв`язку 

із введенням воєнного стану 

Підготовка об’єктів до 

опалювального сезону: 

придбання котла для будівлі для 

проживання внутрішньо-

переміщених осіб 

 +70000,00 

 КП ЖИТЛОВИК   

0116020 

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги 

Фінансова підтримка КП 

«Житловик» (погашення 

кредиторської заборгованості по 

електроенергії) 

+1500000,0

0 
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економіки)+2000,00грн. і рекомендує прийняти його на позачерговій сесії.  

Протокол № 31 від 14.12.2022. 

       Разом з тим запропонувала доповнення до проекту рішення, а 

саме в п. 3: - Субвенції бюджету Галицької міської ТГ на суму 

329100,00 грн. та Івано-Франківському районному бюджету на суму 

15000,00 грн. надати до повного використання коштів. 

ВИСТУПИВ: 
Богдан Рибчук – 

депутат міської 

ради 

Задав питання та вніс пропозицію щодо переведення депутатських 

коштів (залишку) у Програму підтримки ЗСУ - сума 7200 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4748  за основу: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4748 за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення  комісії № 4748: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4748 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата Б.Рибчука до  проекту рішення № 4748 (нав. вище): 

 «за» - 16 

«проти» - 0
 

«утрим.» - 0  

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти пропозицію депутата Б.Рибчука до проекту рішення.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4748 (Рішення № 01/42-22)  в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/42-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 2.  Проект № 4749 Про перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду 

ДОПОВІЛА: 

 Ольга Петровська 
– начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської комісії, а 

саме: комісія погоджує проект рішення в новій редакції: 

1.  Кошти спеціального фонду бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади, що надійшли як екологічний податок у 877453,00 грн. передати до 

загального фонду бюджету Бурштинської міської територіальної громади.  

2. Зменшити бюджетні призначення за спеціальним фондом по 

Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0118340  «Природоохоронні заходи 

за рахунок цільових фондів» на сумі 877453,00 грн. 

3.  Кошти загального фонду отримані відповідно до п.1 спрямувати: 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації 

Загальний 

фонд сума, 

грн. 

Спеціальний 

фонд 

 

За рахунок екологічного 

податку 

  

01 Міська рада    

0116020 

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги 

Заходи з усунення аварій в 

закладах :громадська лазня по 

вул.Франка в м.Бурштин 

+170951,00  

0116030 

Організація благоустрою 

населених пунктів 

Благоустрій населених пунктів: 

влаштування зупинки по 

вул.Нова в 

м.Бурштин+49938,00 

Утримання місць поховання : 

територія кладовища по 

вул.Шевченка в с.Юнашків 

+99156,00 

+248794,00  
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При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на 

суму 398391,00грн.  

4. Визначити профіцит за спеціальним фондом Бурштинської міської 

територіальної  

громади на суму 877453,00грн. та дефіцит за загальним фондом на суму  

877453,00грн. 

5. Внести зміни в додаток №2 рішення міської ради від 24 грудня 2021 року 

№01/25-21 «Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 

2022 рік». і рекомендує прийняти його на позачерговій сесії.  

Протокол № 31 від 14.12.2022. 

Благоустрій населених пунктів: 

територія кладовища по 

вул.Шевченка в с.Юнашків 

+99700,00 

0117461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

Утримання вулично-шляхової 

мережі (вирівнювання профілю 

щебеневого) по вул.С.Бандери 

,77 в м.Бурштин 20000,00грн. 

Утримання вулично-шляхової 

мережі кладовища по 

вул.Шевченка в с.Юнашків 

+39317,00 

+59317,00  

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»   

0112152 

Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров`я 

Виконання робіт по 

благоустрою території 

інфекційного корпусу  Г-1 по 

вулиці Шухевича,15 місто 

Бурштин 

 +398391,0 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4749 за основу: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4749 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення № 4749: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4749 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4749 в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/42-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
3. Проект № 4746 Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2023 

рік 

ДОПОВІЛА: 

 Ольга Петровська 
– начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської комісії, 

а саме: Постійні депутатські комісії підтримують проект рішення зі 

змінами, та рекомендують винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської ради. 
Протокол № 10 від 05.12.2022; 
Протокол № 12 від 19.12.2022;  

Протокол № 33 від 19.12.2022. 
 

Комісія бюджетна погоджує проект зі змінами: 

1) Зменшити бюджетні призначення : 

за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
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селищної, сільської рад» на суму 400,0тис.грн.  

за КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» 

на суму 200,0тис.грн. 

Збільшити бюджетні призначення: 

За КПКВКМБ 0115011«Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту» +500,0 тис. грн. 

За КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 

+100,0 тис. грн. 

Внести відповідні зміни в додатки 3,7 до проекту рішення і 

рекомендує прийняти його на позачерговій сесії.  
Протокол № 31 від 14.12.2022. 

ВИСТУПИВ:  

Богдан Рибчук – 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні проекту рішення, задав питання, зокрема 

щодо надходження податків; 

- податок на нерухоме майно; 

- орендна плата юридичних осіб; 

- єдиний податок з фізичних осіб; 

- код доходу з операціями капіталу (бюджет розвитку); 

- щодо надходження за рахунок оренди – спрямування - (Плавальний 

басейн, ПК Прометей, інше); 

- відсутність та передбачення коштів по програмі «Безпечне місто». 

ВИСТУПИЛА: 
Ольга Петровська 

– начальник 

фінансового відділу 

Надала відповідь депутату міської ради Богдану Рибчуку, в т.ч. щодо 

бюджету розвитку, дохідної та видаткової частини бюджету 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 

– міський голова  

Надав аргументацію (проведення уточнення бюджету, вирівнювання) 

щодо перерахування залишку коштів бюджету 

ВИСТУПИЛА: 
Тетяна Сенчина – 

депутат міської 

ради 

Взяла участь у співдоповіді, також доповнила  щодо врахування 

залишку на кінець року буде можливість відкоригувати неточності в 

бюджеті (здійснити доповнення) до Програм міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

Ольга Петровська 

– начальник 

фінансового відділу Взяли участь в обговоренні щодо пропонованих змін до бюджету 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4746 за основу: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4746 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення № 4746: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4746 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4746 (Рішення № 03/42-22) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/42-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
4.  Проект № 4752 Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Бурштинської міської ради на 2023 рік 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Герт – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатських 

комісій. 
Протокол № 31 від 14.12.2022; 

Протокол № 12 від 14.12.2022. 
  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4752  (Рішення № 04/42-22) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/42-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

5.  Проект № 4753 Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни 

вікон та дверей у багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної 

громади на 2023 рік 

ДОПОВІЛА: 

Ірина  Герт – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатських 

комісій. 
Протокол № 31 від 14.12.2022; 

Протокол № 12 від 14.12.2022. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4753  (Рішення № 05/42-22) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/42-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

6. Проект № 4754 Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської 

міської територіальної громади на 2023 рік 

ДОПОВІЛА: 

Ірина  Герт – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської комісії. 

Комісія підтримує проект рішення із запропонованими змінами та 

рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської міської ради. 

Запропоновані зміни до проекту рішення: умови співфінансування з 

проведення поточного та капітального ремонтів в багатоквартирному 

будинку (під’їзді) здійснюються наступним чином:  

-  кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам 

чинного законодавства – не менше 30 % від вартості робіт; 

- кошти міського бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади – не більше 70 % від вартості робіт.   

(п. 3.2 – 70%); (п.Розділ V – 30%, 70%). 
Протокол № 12 від 19.12.2022 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4754 за основу: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4754 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення № 4754: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти змінами до проекту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4754 (Рішення № 06/38-22) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/38-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

7. Проект № 4756 Про безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс 

Бурштинської міської ради майна Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів 

(IREX). 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Герт – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської комісії. 
Протокол № 12 від 19.12.2022 
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майна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4756 (Рішення № 07/42-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/42-22 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

8.  Проект № 4747 Про внесення змін до Програми підтримки сімей загиблих, 

постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували у складі 

добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися та 

брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, 

починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки Бурштинської міської 

територіальної громади. 

ДОПОВІЛА: 

Світлана  Коцур – 

начальник відділу 

соціального захисту 

населення. 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської комісії. 
Протокол № 10 від 05.12.2022; 

Протокол № 31 від 14.12.2022. 
 

ВИСТУПИВ: 
Богдан Рибчук – 

депутат міської 

ради 

Задав запитання щодо правильності внесення змін до Програми 

затверджену виконавчим комітетом міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4747  в цілому 

«за» - 2 

«проти» - 2 

«утрим.» - 9 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Відповідно до регламенту ради - За прийняття проекту рішення № 4747 за основу: 

«за» - 4 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято оскільки не отримано необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів. 

Відповідно до ч.19 регламенту ради – проект рішення знімається з розгляду сесії ради, 

повертається в профільну комісію для додаткового вивчення. 

СЛУХАЛИ: 
9. Проект № 4751 Про Порядок надання фінансової підтримки громадським та   

благодійним організаціям на 2023-2026 роки. 

ДОПОВІЛА: 

Світлана Коцур – 

начальник відділу 

соціального захисту 

населення. 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської комісії, 

а саме: 

Комісія погоджує проект зі змінами - доповнити склад комісії: 

Сенчина Тетяна Мирославівна – депутат міської ради; 

Василащук Наталія Мирославівна - депутат міської ради. 

і рекомендує прийняти його на позачерговій сесії.  
Протокол № 31 від 14.12.2022. 

ВИСТУПИВ: 

Богдан Рибчук – 

депутат міської 

ради 

Надав пропозиції: 

- В п.12 слова «протягом одного місяця» - замінити: «протягом 5 

робочих днів»; 

- В п.24 – після слів: «фінансування припиняються» – дописати: «і не 

поновлюється»; 

Надав пропозицію виключити з складу комісії - Б.Рибчука і 

включити депутатів міської ради Т.Сенчину та Н.Василащук. 

ВИСТУПИВ: 

Ростислав 

Бардашевський – 

депутат міської 

ради 

Надав пропозицію: 

- В п.12 слова «протягом одного місяця» - замінити: «протягом 10 

робочих днів»; 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4751 за основу: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4751 за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни депутата Б.Рибчука: 

- п.12 - «протягом 5 робочих днів» до проекту рішення № 4751: 

«за» - 9 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Зміни депутата Б.Рибчука не прийняті, оскільки не отримано необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни депутата Б.Рибчука: 

- п.24 - «і не поновлюється» до проекту рішення № 4751: 

«за» -15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни Богдана Рибчук  п.24  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни депутата Б.Рибчука: 

- виключити депутата Б.Рибчука зі списку складу комісії і включити депутатів міської ради 

Тетяну Сенчину, Наталію Василащук (відповідно до пропозицій комісії) до проекту рішення 

№ 4751: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти зміни депутата Б.Рибчука  виключити його зі списку складу комісії і включити 

депутатів міської ради Тетяну Сенчину, Наталію Василащук. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни депутата Р.Бардашевського - «протягом 10 робочих днів»  до проекту рішення  

№ 4751: 

«за» - 11 

«проти» - 1 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Зміни депутата Р.Бардашевського не прийняті, оскільки не отримано необхідної 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4751  (Рішення № 08/42-22) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/42-22 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
10. Проект № 4750 Про умови оплати праці міського голови на 2023 рік 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Фітак - 

начальник відділу 

кадрової роботи та 

військового обліку 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської комісії, 

а саме: підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

сесії Бурштинської міської ради зі змінами, які запропонувала 

постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 
Протокол № 10 від 05.12.2022 

Протокол № 31 від 14.12.2022. 

ВИСТУПИВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Зазначив, що наявне зареєстроване Повідомлення про конфлікт 

інтересів від міського голови В.Андрієшина від 19.12.2022 – в зв’язку 

із чим, участі у обговоренні та голосуванні щодо проекту рішення № 

4750 «Про умови оплати праці міського голови на 2023 рік» міс. 

голова В.Андрієшин - не братиме (повідомлення додається) 

ВИСТУПИВ: 
Ігор Харів – 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні проекту рішення та запропонував внести 

зміни в частині - щомісячного нарахування і виплату премії у розмірі 

80 % від посадового окладу – замінити на 60 %. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4750 за основу: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4750 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію депутата І.Харіва до проекту рішення № 4750: 
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«за» - 6 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Пропозиція  депутата І.Харіва не прийнято, оскільки не отримано необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4750 в цілому: 

«за» - 12 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів. 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк – 

секретар ради 

Зазначив, що відповідно до регламенту міської ради – необхідно 

проголосувати проект рішення «по пунктах»: 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття - пункт 1.1. проекту рішення № 4750: 

- Надбавку за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи у розмірі 

до 50% від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти пункт 1.1. проекту рішення № 4750 

Рішення № 09/42-22 в цілому (рішення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття - пункт 1.2. проекту рішення № 4750: 

- Щомісячне нарахування і виплату премії у розмірі 80 % від посадового окладу з 

урахуванням доплати за ранг, вислугу років та надбавки: 

«за» - 12 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття - пункт 1.3. проекту рішення № 4750: 

- Преміювання до професійних та державних свят у межах бюджетних призначень: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти пункт 1.3. проекту рішення № 4750 

Рішення № 09/42-22 в цілому (рішення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття - пункт 1.4. проекту рішення № 4750: 

- Матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань та допомогу для 

оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти пункт 1.4. проекту рішення № 4750 

Рішення № 09/42-22 в цілому (рішення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття - пункт 2 проекту рішення № 4750: 

- Виплату проводити в межах фонду оплати праці: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти пункт 2 проекту рішення № 4750  

Рішення № 09/42-22 в цілому (рішення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття пропозиції депутата І.Харіва (60%) - пункт 1.2 до проекту рішення № 4750: 

«за» - 9 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Пропозицію депутата І.Харіва не прийнято, оскільки не отримано необхідної більшості 
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голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів. 

СЛУХАЛИ: 
11. Проект № 4779 Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської 

міської ради та її виконавчих органів 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Фітак - 

начальник відділу 

кадрової роботи та 

військового обліку 

Ознайомила з проектом рішення та висновками депутатської комісії, 

а саме: комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на 

розгляд сесії Бурштинської міської ради зі змінами: 

- п.2.3. Відділ у справах молоді та спорту» викласти в такій редакції: 

Начальник відділу – 1. 

Головний спеціаліст – 2.  

Всього – 3. 
Протокол № 10 від 05.12.2022 

ВИСТУПИВ: 
Марія Козар – 

депутат міської 

ради 

Надала пояснення щодо позиції комісії та запропонувала підтримати 

пропозиції комісії з питань гуманітарної сфери. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4779 за основу: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4779 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії до проекту рішення № 4779: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни комісії  до проекту рішення № 4779 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4779 (Рішення № 10/42-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/42-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

12. Проект № 4780 Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки 

ДОПОВІВ: 

Володимир  

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками спільної депутатської 

комісії, а також запропонував зміни - доповнення до проекту рішення 

в Додатку, а саме: 

- п.1.1.19 по вул. Герцена,15 в м. Бурштин (громадська лазня) - 

170,951 грн. (зняти); 

- п. 2.1.24 - проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення 

енергозберігаючих вікон в приміщенні третього корпусу Ліцею № 2 в 

м. Бурштин по вул. Січ. Стрільців,33 (для відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради) - 65,00 тис.грн.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4780 за основу: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 4780 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення № 4780: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4780 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4780 (Рішення № 11/42-22) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/42-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

13. Проект № 4759 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки, припинення права постійного користування та 

надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,0228 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, на території с. Бовшів 

Бурштинської міської територіальної громади 

ДОПОВІВ: 

Володимир  

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4759 (Рішення № 12/42-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/42-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

 14. Проект № 4760 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки, припинення права постійного користування та 

надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,5083 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, на території с. Бовшів 

Бурштинської міської територіальної громади 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4760 (Рішення № 13/42-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/42-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
15. Проект № 4762 Про розірвання договору оренди землі з приватним підприємцем 

Бублінським Василем Володимировичем в м. Бурштин по вул. С.Бандери, 87 

ДОПОВІВ: 

Володимир  

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської комісії 

- - 

Наявне зареєстроване Повідомлення про конфлікт інтересів 

Бублінського В.В. від 19.12.2022 – про конфлікт інтересів, в зв’язку 

із чим, участі (В.Бублінський) у голосуванні щодо проекту рішення 

№ 4762 не братиме (повідомлення додається). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4762 (Рішення № 14/42-22) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/42-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

16. Проект № 4774 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки, припинення права постійного користування та 

надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 10,1494 га 

для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими 

спорудами і каналами, на території с. Бовшів Бурштинської міської територіальної 

громади. 
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ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4774 (Рішення № 15/42-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/42-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

17. Проект № 4775 Про включення до переліку земельних ділянок право оренди на які 

виставляється на земельні торги окремими лотами, земельної ділянки площею 12,00 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Бурштин, 

кадастровий номер 2621210300:01:006:0081 та продаж права оренди на неї на 

конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської комісії  

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 

– міський голова 

Щодо можливого заходження інвестора на територію громади 

ВИСТУПИВ: 
Володимир 

Мацьків – депутат 

міської ради 

Щодо екологічної безпечності в діяльності підприємства - можливого 

розташування на території громади. 

ВИСТУПИВ: 
Володимир Рик – 

депутат міської 

ради 

Щодо можливої участь у земельних торгах і ризик заходження     

будь-яких учасників. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4775 (Рішення № 16/42-22) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/42-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

18. Проект № 4778 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки, припинення права постійного користування та 

надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,0075 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і  організацій, с. Бовшів Бурштинської міської 

територіальної громади 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4778 (Рішення № 17/42-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/42-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

19. Проект № 4781 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки, припинення права постійного користування та 

надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,0825 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і  організацій,  с. Бовшів Бурштинської 

міської територіальної громади 
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ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської комісії  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4781 (Рішення № 18/42-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/42-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

20. Проект № 4782 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки, припинення права постійного користування та 

надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 132,5329 га 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і  організацій,  в межах Бурштинської 

міської територіальної громади 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками депутатської комісії  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4782 (Рішення № 19/42-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/42-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 21. Депутатські запити відсутні 

СЛУХАЛИ:  22. Різне 

ВИСТУПИВ: 
Петро Савка – 

депутат міської ради 

Озвучив Привітання колег з Днем Енергетика. 

 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 

– міський голова 

Оголосив сорок другу чергову Сесію міської ради восьмого 

скликання закритою 

 

 

 

 

        Міський голова                                                                      Василь АНДРІЄШИН 
 


