
ПРОТОКОЛ № 3 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 28 лютого 2019 року       Початок о 15.00 год. 

          Закінчення 16.00 год. 

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 10 (десять) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й, Витриховський Р.І.,Мельничук Р.В., Ємбрик М.Я, Вербовський А.Я

  

Запрошені :  список додається. 

Місце проведення: м. Бурштин, 

вул. С.Стрільців, 4, І поверх, 

актова зала 

  

Відповідно до статті 53 Закону України «Про місцеве самоврядування» відкриває та 

проводить засідання виконавчого комітету міський голова  Роксолана Джура. 

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна, зазначила, що на  

позачергове засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради прибуло 10  (десять ) 

членів виконавчого комітету (кворум є). Міський голова зазначила, що порядок денний 

складається з 5 питань і запропонувала проголосувати за такий порядок денний, якщо у 

членів виконкому відсутні зауваження. Володимир Гулик, член виконкому , запропонував 

розглянути проект рішення виконкому «Про затвердження проектно-кошторисної 

документації «Реконструкція нежитлового приміщення аптеки під Центр надання 

адміністративних послуг по вул. С.Стрільців, буд.15 у м.Бурштин Івано-Франківської 

області» Світлана Видай, керуючий справами виконкому, наголосила на тому, що дане 

питання вже розглядалося у 2018 році й рішення було прийнято. На що перший заступник 

міського голови відповів, що рішення було прийнято відносно надання дозволу на розробку 

ПКД. Голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна Джура, запропонувала членам 

виконкому взяти за основу запропонований порядок денний. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   10   (десять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

Слухали: Про внесення змін до порядку денного засідання виконкому міської ради 

Виступили:. Міський голова запропонувала підтримати пропозицію Володимира Гулика.. 

Вирішили: внести зміни до порядку денного засідання виконкому міської ради 

Голосували:   За-   10   (десять) 

    Проти-   0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

Слухали: про затвердження порядку денного засідання виконкому в цілому зі змінами. 

Виступили:  голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна Джура, запропонувала 

членам виконкому затвердити порядок денний в цілому зі змінами. 



Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   10   (десять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами  у структурних  

підрозділах Бурштинської  міської ради  за  2018 рік. 

2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради  у 

2018 році 

3. Про  затвердження актів обстеження зелених насаджень на території  м. Бурштин 

4. Розгляд заяв. 

5. Різне. 

 

Слухали:  Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами  у структурних  

підрозділах Бурштинської  міської ради  за  2018 рік. (проект № 940)                                                        
Виступили:. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та надала слово Марії Яцик, начальнику загального відділу, яка 

повідомила присутніх про роботу з вхідними документами у відділах, секторах та 

структурних підрозділах міської ради. Голова виконкому запропонувала членам виконкому 

підтримати даний проект.  

Вирішили:  інформацію про стан  виконавської дисципліни в роботі з документами  у 

структурних  підрозділах Бурштинської  міської ради  за  2018 рік взяти до відома. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 32 додається. 

 

Слухали: про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської 

ради  у 2018 році (проект № 941) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та надала слово Марії Яцик, начальнику загального відділу, яка 

повідомила присутніх про роботу зі зверненнями громадян у відділах, секторах та 

структурних підрозділах міської ради. Голова виконкому запропонувала членам виконкому 

підтримати даний проект. 

Вирішили: інформацію про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому 

комітеті міської ради  у 2018 році взяти до відома. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 33 додається. 

Слухали: про затвердження актів обстеження  зелених насаджень на території  м. Бурштин 

(проект № 952) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та надала слово Світлані Августин, провідному спеціалісту земельно-

екологічного відділу, яка повідомила, що за цей період надійшло ще кілька звернень , тому 

необхідно розглянути ще один акт обстеження (ДНЗ № 6). Голова виконкому запропонувала 

членам виконкому підтримати даний проект із включенням ще одного акту  від 25.02.2019. 

Вирішили: затвердити  акти обстеження  зелених насаджень на території  м. Бурштин  



Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 34 додається. 

 

Слухали: про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

(проект № 958) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та надала слово Наталії Тварок, головному спеціалісту відділу освіти та 

науки міської ради. Доповідачка повідомила, що за час публікації проекту рішення надійшло 

ще 2 звернення від громадян, пакет документів надано у повному обсязі, одна дитина за 

станом здоров’я не харчується в ЗДО. Голова виконкому запропонувала членам виконкому 

підтримати . 

Вирішили: звільнити від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 35 додається. 

Слухали: про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої 

освіти (проект № 961) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та надала слово Наталії Тварок, головному спеціалісту відділу освіти та 

науки міської ради. Доповідачка повідомила, що за час публікації проекту рішення не 

надійшло підтвердження терміну дії посвідчення Балити М.Б., а загалом пакет документів 

надано у повному обсязі. Голова виконкому запропонувала членам виконкому підтримати 

даний проект за основу та  пропозицію, щодо зазначення у п.1 (за умови поновлення терміну 

дії посвідчення). 

Вирішили: підтримати проект за основу. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала підтримати   

пропозицію, щодо зазначення у п.1 (за умови поновлення терміну дії посвідчення). 

Вирішили: підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала підтримати  

проект в цілому з доповненням.. 

Вирішили: підтримати проект в цілому з доповненням. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 36 додається. 

Слухали: про зняття з соціального квартирного обліку за місцем проживання гр. Лисицької 

Оксани Василівни  (проект № 953) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та надала слово голові житлової комісії Надії Кицелі, яка повідомила 

присутніх про те, що особа із сім’єю виїхала на постійне місце проживання до  іншого  



населеного пункт та у зв'язку з скасуванням   довідки  про  взяття  на  облік  внутрішньо 

переміщеної особи, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення  

(п.2 ч.2 ст.40 Житлового Кодексу Української РСР, пп.2, 6 п.26 Правил). Голова виконкому 

запропонувала членам виконкому підтримати даний проект. 

Вирішили: зняти з соціального квартирного обліку за місцем проживання гр. Лисицьку 

Оксану  Василівну.   

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 37 додається. 

Слухали: про зняття з соціального квартирного обліку за місцем проживання гр. Козленко 

Катерини Тарасівни. (проект № 962) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та  запропонувала членам виконкому підтримати даний проект. 

Вирішили: зняти з соціального квартирного обліку за місцем проживання гр. Козленко 

Катерини Тарасівни. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 38 додається. 

Слухали: про зняття з квартирного обліку за місцем проживання гр. Гріздак Діани Іванівни 

(проект № 963) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та повідомила присутнім про те, що даній особі придбано житло. Голова 

виконкому запропонувала членам виконкому підтримати даний проект. 

Вирішили: зняти  з квартирного обліку за місцем проживання гр. Гріздак Діани Іванівни 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 39 додається. 

Слухали: про зарахування на  квартирний  облік за місцем проживання у виконкомі міської 

ради Кліщ Олександри Василівни (проект № 954) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та надала слово Надії Кицелі, яка повідомила присутніх про розгляд 

даного звернення на комісії та прийняття позитивного рішення. Голова виконкому 

запропонувала членам виконкому підтримати даний проект. 

Вирішили: зарахувати на  квартирний  облік за місцем проживання у виконкомі міської ради 

Кліщ Олександру Василівну 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 40 додається. 

 

Слухали: про зарахування на соціальний квартирний  облік за місцем проживання у 

виконкомі міської ради Кліщ Олександри Василівни (проект № 955) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та надала слово Надії Кицелі, яка повідомила присутніх про розгляд 



даного звернення на комісії та прийняття позитивного рішення. Голова виконкому 

запропонувала членам виконкому підтримати даний проект. 

Вирішили: зарахувати на соціальний квартирний  облік за місцем проживання у виконкомі 

міської ради Кліщ Олександру Василівну. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 41 додається. 

 

Слухали: про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку по вул. В.Стуса, 3/59 

Білоголовській Інні Миколаївні (проект № 956) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та запропонувала членам виконкому підтримати даний проект, якщо 

відсутні зауваження. 

Вирішили: видати ордер на житлове приміщення в гуртожитку по вул. В.Стуса, 3/59 

Білоголовській Інні Миколаївні 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 42 додається. 

 

Слухали: про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку по вул. Шухевича, 2/62 

Лінькевич Марії Степанівні (проект № 957) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення.Надія Кицела, голова громадської житлової комісії повідомила присутніх 

проте, що пакет документів надано у повному обсязі, зауваження відсутні. Голова виконкому 

запропонувала членам виконкому підтримати даний проект. 

Вирішили: видати ордер на житлове приміщення в гуртожитку по вул. Шухевича, 2/62 

Лінькевич Марії Степанівні 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 43 додається. 

 

Слухали: про присвоєння  поштової адреси  гаражам (проекти № 959, № 960, 943) 
Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектами рішень та надала слово головному архітектору міста Тетяні Білоокій.Доповідачка 

повідомила, що пакети документів заявниками надано у повному обсязі, зауваження відсутні, 

підстави для відмови у прийнятті рішень теж. Голова виконкому запропонувала членам 

виконкому підтримати дані проекти рішень. 

Вирішили: присвоїти  поштові адреси  гаражам у м.Бурштин     
Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 44, 45, 46 та 47 додаються. 

 

Слухали: про присвоєння поштової адреси станції технічного обслуговування з магазином 

та гаражем по вул. С. Бандери  в  м. Бурштин гр. Лизун М.М. (проект № 951) 
Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення. Тетяна Білоока, головний архітектор міста, зазначила, що пакет 

документів надано відповідно до Положення.  Голова виконкому запропонувала членам 

виконкому підтримати даний проект. 



Вирішили: присвоїти поштову адресу станції технічного обслуговування з магазином та 

гаражем по вул. С. Бандери  в  м. Бурштин гр. Лизун М.М. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 48 додається. 

 

Слухали: про відмову у затвердженні проекту реконструкції житлового приміщення у  

нежитлове приміщення без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаменту  по 

вул.С.Стрільців, буд.6/42в м. Бурштин. (проект № 946) 
Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та надала слово головному архітектору міста, Тетяні Білоокій. 

Доповідачка повідомила, що в технічному висновку виконаним ПП 

«АРХБУДЕКСПЕКТИЗА-ІФ» (експертом М.К.Іванюк, кваліфікаційний сертифікат Серія АЕ 

000327) в розділі висновки вказано, що в несучі стіни і перегодки категорично заборонено 

втручання  при  реконструкції даної квартири.  В даному проекті вказано дверний отвір  

розміром 1,5м при існуючому дверному отворі  0,70см. Володимир Гулик, перший заступник 

міського голови, зазначив, що нещодавно, заявник доповнив пакет документів, які 

дозволяють проводити ремонтні роботи та повідомив про присутність заявника на засіданні. 

Богдан Рибчук, секретар ради, поцікавився чи після отримання згоди виконкому будуть 

направлені дані документи на відповідну експертизу, на що отримав схвальну відповідь.  

Після  обговорення, члени виконкому вирішили  проект рішення взяти за основу. 

Голосували:   За-   10  (десять)  

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала : 

1.Затвердити проект реконcтрукції  житлового приміщення у нежитлове приміщення  без 

зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів гр. Рижого Мар’яна Володимировича  

по вул. Січових Стрільців, буд.6 кв.42 м. Бурштин. 

2. Попередити гр. Рижого М.В, що проведення реконструкції приміщення заборонено без до 

реєстрації повідомлення  про початок виконання будівельних робіт в управління 

ДАБІ(державно архітектурно-будівельної інспекції  в Івано-Франківської області). 

3.Рекомендувати гр.Рижому М.В. укласти договір з міською радою про пайову участь у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста до надання 

декларації про готовність об’єкта в експлуатацію. 

Голова виконкому запропонувала членам виконкому підтримати пропозицію. 

Вирішили: підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала проголосувати в 

цілому з доповненнями. 

Вирішили: затвердити проект реконструкції житлового приміщення у нежитлове 

приміщення без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаменту  по вул.С.Стрільців, 

буд.6/42в м. Бурштин. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 49 додається. 

 



Слухали: про надання дозволу на встановлення торгових павільйонів  приватному 

підприємцю Федорняк В.Т. по вул. Калуська, б/н м.Бурштин (проект № 902) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та надала слово головному архітектору міста Тетяні Білоокій, яка 

доповіла, що даний проект рішення виноситься повторно, оскільки минулого засідання 

виконкому не набрав відповідної кількості голосів для прийняття позитивного або 

негативного рішення. Доповідачка зазначила, що на засіданні виконкому присутній заявник 

Володимир Федорняк. Голова виконкому надала слово пану Володимиру. Після розгляду 

документів та вислухавши думки членів виконкому, міський голова запропонувала  

проголосувати. 

Вирішили: рішення не прийнято 

Голосували:   За-   7  (сім) 

    Проти-  1 ( нуль )  

    Утримались -  2 (нуль) 

 

Керуючий справами виконкому поцікавилась у Володимира Данилюка, начальника 

юридичного відділу щодо подальших дій в даному випадку.  Володимир Дмитрович 

зазначив, що необхідно винести дане питання втретє на розгляд виконкому до прийняття 

остаточного рішення, оскільки не прийняття жодного рішення ( чи  позитивного, чи  

негативного) вказує на бездіяльність виконкому. 

 

Андрій Іваськів, член виконкому, вийшов з зали засідань. 

 

Слухали: про оформлення права власності на  житлове приміщення в гуртожитку за 

громадянами Котів Т.О. м. Бурштин (проект № 964) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та надала слово першому заступнику міського голови Володимиру 

Гулику, який повідомив, що пакет документів надано у повному обсязі, зауваження відсутні. 

Голова виконкому запропонувала членам виконкому підтримати даний проект. 

Вирішили: оформити права власності на житлове приміщення в гуртожитку за  громадянами 

Котів Т.О. м. Бурштин 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 50 додається. 

Слухали: про визначення порядку та місця спілкування з малолітньою дитиною 

 (проект № 948) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та надала слово Світлані Козар, начальнику служби у справах дітей, яка 

зазначила, що дане питання розглядалось комісією та було запропоновано порядок 

спілкування відповідно до проекту рішення. Однак на засідання виконкому прийшов Ніщук 

Віктора Вікторович, батько малолітньої дитини, який просить його вислухати. Міський 

голова надала слово пану Віктору, який, в свою чергу, зазначив, що є учасником АТО та 

повідомив присутніх про ситуацію, яка склалась з його колишньою дружиною. Після 

обговорення почутого та запропонованого комісією рішення, голова виконкому 

запропонувала поставити проект на голосування за основу. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Виступили: міський голова, враховуючи думку присутніх, поставила на голосування 

пропозицію: 



      1. Визначити порядок у вихованні та спілкуванні батька Ніщука Віктора Вікторовича з 

малолітньою дитиною Ніщуком Віктором Вікторовичем, 24.08.2011 р. н., таким чином: 

- побачення два рази в місяць ( друга  та четверта неділя місяця з 12:00 год. до 

18:00 год.)  

- у разі, якщо побачення не відбулось у визначений день та час повністю або 

частково, то цей  час переноситься на інший зручний для дитини і батька час та 

день.   

Голова виконкому запропонувала членам виконкому підтримати дану пропозицію. 

Вирішили: підтримати запропоновану пропозицію. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Виступили: міський голова поставила на голосування проект в цілому з доповненням 

Вирішили: прийняти рішення вцілому з доповненням. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 51 додається. 

Слухали: про затвердження індивідуального плану  соціального захисту  дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування (1 план) (проект № 949) 
Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та надала слово Світлані Козар, начальнику служби у справах дітей. Яка 

зазначила, що дане питання розглядалось комісією та було запропоновано на розгляд 

виконкому. Голова виконкому запропонувала членам виконкому підтримати даний проект. 

Вирішили: затвердити індивідуальний план соціального захисту дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування (1 план) 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 52 додається. 

 

Слухали: про надання дозволу на укладення  договору купівлі - продажу  від імені 

малолітніх дітей щодо відчуження  житла співвласниками якого вони є (проект № 950) 
Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та надала слово Світлані Козар, начальнику служби у справах 

дітей.Доповідачка зазначила, що дане питання розглядалось комісією та було запропоновано 

на розгляд виконкому. Голова виконкому запропонувала членам виконкому підтримати 

даний проект. 

Вирішили: надати дозвіл на укладення  договору купівлі - продажу  від імені малолітніх 

дітей щодо відчуження  житла співвласниками якого вони є 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 53 додається. 

 

Слухали: про припинення влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування 

в «Прикарпатському військово-спортивному ліцеї-інтернаті»  (проект № 947) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та надала слово Світлані Козар, начальнику служби у справах дітей. 

Доповідачка зазначила, що дане питання розглядалось комісією та було запропоновано на 



розгляд виконкому. Голова виконкому запропонувала членам виконкому підтримати даний 

проект. 

Вирішили: припинити влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування 

в «Прикарпатському військово-спортивному ліцеї-інтернаті»   

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 54 додається. 

 

4.РІЗНЕ 

Міський голова повідомила присутніх про необхідність проведення позачергового засідання 

виконкому, оскільки спливає термін виконання рішення сесії міської ради від 22.02.2019 № 

16/68-19 «Про затвердження Протоколу № 1 від 16.01.2019 засідання конкурсної комісії 

щодо проведення конкурсу на надання послуг з вивезення  побутових відходів на території 

міста Бурштин і села Вигівка». Датою проведення визначено 07.03.2019 о 12.00 (зала 

засідань міської ради) 

Наталія Бойчук повідомила членів виконкому про проведення у місті (орієнтовно в квітні 

2019 року) Міжнародної конференції . 

 

Роксолана Олександрівна подякувала усім присутнім членам виконкому та 

запропонувала закрити чергове засідання виконавчого комітету. 

 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 
 

 

 

 

 

 

Протокол вела  

Світлана Видай 


