БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
16 сесія міської ради 7 демократичного скликання
ІІ пленарне засідання
ПРОТОКОЛ
Від 06 жовтня 2016 року
початок роботи сесії: 10 год.00 хв.
закінчення роботи сесії: 11 год. 45 хв.
Голова сесії :
Секретар сесії:
Лічильна комісія:

- І.Яворський
- Я.Струс
- Б.Шумило
- А.Спас
- В.Руднєв

- міський голова
- депутат міської ради
- депутат міської ради,
голова комісії
- депутат міської ради, член комісії
- депутат міської ради, член комісії

СЛУХАЛИ: Про порядок денний ІІ пленарного засідання16 сесії міської
ради 7 демократичного скликання.
Доповідає - міський голова Ігор Яворський
Пропозиція міського голови І.Яворського – внести в порядок
денний сесії проект рішення №215-мр/5 «Про внесення змін
до пункту 1 рішення Бориславської міської ради від 25
лютого 2011 року № 111»
Результати голосування за пропозицію:
„За” - 22 чол.
„Проти” - немає
„Утримались” – немає
„Не брали участі в голосуванні” - 3 чол.
Рішення прийнято
Прізвище депутата
міської ради

«за»

1.Барнацький Б.С.

+

2.Бігей А.Б.

+

«утрим.»

+

5.Германович Р.Я.
6.Гнатишин А.Л.

+
+

7.Голубіцька Л.М.
8.Городиський Б.М.
9.Дергун О.Б.

«не брав
участі у
голосуванні»

відсутній

3.Блауцяк Я.І.
4.Герман Д.В.

«проти»

+
+
відсутній

10.Драган В.І.

+

11.Єндзура Ю.А.

+

12.Жовнір Р.Б.

відсутній

13.Журав Л.В.

відсутній

14.Залокоцький О.Б.

відсутній

15.Зелінський Р.О.

+
відсутній

16.Іроденко В.М.
17.Качмарчик Е.З.

+
відсутній

18.Книш І.М.
19.Кость С.П.

+

20.Михаць І.Р.

+

21.Паранюк О.О.

+

22.Піх В.М.

+
відсутній

23.Прокопович Н.Б.
24.Руднєв В.І.

+

25.Сорока І.В.

+

26.Спас А.М.

+

27.Струс Я.В.

+

28.Тарновецький І.М.

+
відсутній

29.Фринцко Ю.Б.
30.Химин Ю.М.

+
відсутній

31.Чабан В.І.

СЛУХАЛИ:

32.Шумило Б.Б.

+

33.Щербанік М.М.

+

34.Яворський Р.С.

+

Яворський І.Р.

+

Проект рішення №215-мр/5 «Про внесення змін до пункту
1 рішення Бориславської міської ради від 25 лютого 2011
року № 111»
Доповідає: Г.Подоляк – начальник відділу земельних
відносин
В обговоренні проекту рішення взяв участь депутат міської
ради А.Бігей
Результати голосування за прийняття рішення в цілому:
„За” - 25 чол.
„Проти” - немає
„Утримались” – немає

„Не брали участі в голосуванні” - немає
Рішення прийнято
Прізвище депутата
міської ради

«за»

1.Барнацький Б.С.

+

2.Бігей А.Б.

+

«проти»

«утрим.»

відсутній

3.Блауцяк Я.І.
4.Герман Д.В.

+

5.Германович Р.Я.

+

6.Гнатишин А.Л.

+

7.Голубіцька Л.М.

+

8.Городиський Б.М.

+

9.Дергун О.Б.

відсутній

10.Драган В.І.

+

11.Єндзура Ю.А.

+

12.Жовнір Р.Б.

відсутній

13.Журав Л.В.

відсутній

14.Залокоцький О.Б.

відсутній

15.Зелінський Р.О.

+
відсутній

16.Іроденко В.М.
17.Качмарчик Е.З.

+
відсутній

18.Книш І.М.
19.Кость С.П.

+

20.Михаць І.Р.

+

21.Паранюк О.О.

+

22.Піх В.М.

+
відсутній

23.Прокопович Н.Б.
24.Руднєв В.І.

+

25.Сорока І.В.

+

26.Спас А.М.

+

27.Струс Я.В.

+

28.Тарновецький І.М.

+
відсутній

29.Фринцко Ю.Б.
30.Химин Ю.М.
31.Чабан В.І.

+
відсутній

«не брав
участі у
голосуванні»

32.Шумило Б.Б.

+

33.Щербанік М.М.

+

34.Яворський Р.С.

+

Яворський І.Р.

+

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення міської ради в цілому
3.РІЗНЕ
СЛУХАЛИ: Інформацію міського голови І.Яворського про відсутність із
поважних причин на сесії директора міського центру
зайнятості
населення
А.Стецуна
та
перенесення
заслуховування інформації щодо попиту та потребу в
професіях на підприємствах міста Борислава, відповідно до
протокольного доручення депутата міської ради А.Спаса від
13.09.2016 р., на найближчій сесії
СЛУХАЛИ: Інформація щодо розкриття злочинів в міському парку
культури і відпочинку (пожежі, крадіжки), відповідно до
протокольного доручення депутата міської ради А.Спаса від
13.09.2016 р.
Доповідає: О. Закутний – начальник Бориславського
відділення поліції Дрогобицького ВП ГУНП
В обговоренні взяли участь депутати міської ради
Р.Зелінський (несанкціонований прийом металобрухту
пунктами), Л.Голубіцька (перегляд камер відеонагляду),
С.Кость (розкриття крадіжок акумуляторів), В.Піх (крадіжки
особами циганської національності), А.Спас (крадіжки в
парку культури), С.Кость (робота ГО «Чота порядку»),
В.Руднєв (торгівля алкоголем на заправках в нічний час),
Я.Струс (крадіжка устаткування та
розкриття даного
злочину)
У зв’язку із укомплектованістю штату відділення на 50%, в
ході обговорення міський голова І.Яворський запропонував
звернутися
до
начальника
Головного
Управління
Національної поліції у Львівській області Д.Загарії та голови
Львівської облдержадміністрації М.Синютки щодо сприяння
в укомплектуванні штату Бориславського відділення поліції
Результати голосування за звернення:
„За” - 25 чол.
„Проти” - немає
„Утримались” – немає
„Не брали участі в голосуванні” - немає
Рішення прийнято
Прізвище депутата
міської ради

1.Барнацький Б.С.

«за»

+

«проти»

«утрим.»

«не брав
участі у
голосуванні»

2.Бігей А.Б.

+
відсутній

3.Блауцяк Я.І.
4.Герман Д.В.

+

5.Германович Р.Я.

+

6.Гнатишин А.Л.

+

7.Голубіцька Л.М.

+

8.Городиський Б.М.

+

9.Дергун О.Б.

відсутній

10.Драган В.І.

+

11.Єндзура Ю.А.

+

12.Жовнір Р.Б.

відсутній

13.Журав Л.В.

відсутній

14.Залокоцький О.Б.

відсутній

15.Зелінський Р.О.

+
відсутній

16.Іроденко В.М.
17.Качмарчик Е.З.

+
відсутній

18.Книш І.М.
19.Кость С.П.

+

20.Михаць І.Р.

+

21.Паранюк О.О.

+

22.Піх В.М.

+
відсутній

23.Прокопович Н.Б.
24.Руднєв В.І.

+

25.Сорока І.В.

+

26.Спас А.М.

+

27.Струс Я.В.

+

28.Тарновецький І.М.

+
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29.Фринцко Ю.Б.
30.Химин Ю.М.

+
відсутній

31.Чабан В.І.
32.Шумило Б.Б.

+

33.Щербанік М.М.

+

34.Яворський Р.С.

+

Яворський І.Р.

+

При обговоренні криміногенної ситуації в місті прийнято
протокольне доручення – першому заступнику міського
голови Е.Бриню та начальнику відділу надзвичайних
СЛУХАЛИ: ситуацій та цивільного захисту населення В.Прідуну
забезпечити роботу камер відеонагляду та перегляду даних
на моніторі.
Депутати міської ради порушували комунальні проблеми та
інші питання:
- В.Руднєв – оренда землі біля Трускавецького озера;
- А.Спас – ремонтні роботи на дорогах міста старим
асфальтом (зрізом), відводи води і стоків на
вул.В.Великого та прочищення канави в районі Гукової
Гори, засмічення русла р.Тисьмениця та стихійне
сміттєзвалище в районі КП «Бориславводоканал»,
виготовлення та встановлення аншлагів з новою
назвою «вул.Ірини Сеник» (колишня Тернавка),
відведення води на заїзді з вул.Дрогобицької
(«Світлячок») на вул.І.Сеник;
- Б.Городиський
берегоукріплення
на
вул.Котляревського,
встановлення світлофору на
роздоріжжі Рогачка;
- І.Тарновецький – розгляд питань підняття тарифів на
постійній комісії з питань житлово-комунального
господарства;
- В.Піх – виділення земельної ділянки під гаражне
товариство учасникам АТО та ліквідація витоків на
вул.Потік та вул.Мазепи;
- Р.Зелінський – надання під квартири учасникам АТО
частини незавершеної будівлі колишнього готелю,
продаж
неповнолітнім
алкогольних
напоїв,
облаштування
сміттєвиого
майданчика
на
вул.Дрогобицькій
(«Світлячок»),
встановлення
світлофорів;
- А.Гнатишин – виділення коштів на силовий кабель
для ЗОШ №2;
- В.Драган – вставлення дорожніх знаків біля ЗОШ №3,
впорядкування доріг та тротуарів після ліквідації
витоків
КП
«Бориславводоканал»,
врахування
пропозицій мешканців при заміні трубопроводів;
- Ю.Єндзура – демонтаж старих атракціонів для
запобігання травмування дітей в міському парку
культури і відпочинку (доручення начальнику відділу
гуманітарної політики Р.Тарнавському),
перевірка
стану металових опор освітлення в парку культури і
відпочинку
(доручення
начальнику
КП
«Бориславсвітло» В.Настенку) та встановлення
сміттєвих контейнерів на вул.С.Бандери (площадка за
мостом в напрямку Східниці, доручення начальнику
«КОМ-ЕКО» О.Василянському);

-

Б.Шумило – облаштування автобусної зупинки біля
маг. «Барвінок» на вул.Коваліва;
І.Сорока – встановлення світлофора на Барабському
мосту.

Міський голова І.Яворський оголосив про завершення роботи 16 сесії міської ради
7 демократичного скликання.

Звуковий запис роботи сесії зберігається

Міський голова

І.Яворський

Секретар сесії, депутат міської ради

Я.Струс

