ПРОТОКОЛ № 4
позачергового засідання виконавчого комітету
Бурштинської міської ради
від 07 березня 2019 року

Початок о 12.30 год.
Закінчення 13.30 год.

Усього членів 15 (п’ятнадцять)
Присутні: 8 (вісім) список додається.
Відсутні: А.Й.Шувар, А.С.Іваськів, Іванцев І.М, Бойчук Н.Р., В.Р.Гулик, М.Я.Ємбрик,
Р.В.Мельничук.
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 8 (вісім )
членів виконавчого комітету (кворум є) та представники структурних підрозділів міської
ради. Міський голова зазначила, що порядок денний складається з 3 питань і запропонувала
проголосувати за такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні зауваження.
Вирішили: рішення прийнято.
Голосували: За- 8 (вісім)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про встановлення тарифів на послуги з перевезення твердих побутових відходів
2. Розгляд заяв
3. Різне
У залу засідань зайшов член виконкому Наталія Бойчук.
Слухали: Про встановлення тарифів на послуги з перевезення твердих побутових відходів
(проект № 967 )
Виступили:. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з
проектом рішення. Надала слово Ірині Бандурі,завідувачу сектором ЖКГ, яка зазначила, що
необхідність у прийнятті даного рішення викликана чинним законодавством та виконанням
рішення міської ради 22.02.2018 № 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», рішення міської

ради від 28.11.2018 № 11/62-18 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання
послуг з вивезення побутових відходів на території міста Бурштин та села Вигівка». Також
доповідач надала пояснення про внесення змін до проекту № 967 від 28.02.2019. Голова
виконкому запропонувала членам виконкому підтримати даний проект за основу.
Вирішили: підтримати пропозицію міського голови.
Голосували: За- 9 (дев’ять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Виступили:. Міський голова запропонувала заслухати завідувача сектору житловокомунального господарства і обліку комунального майна І. Бандуру. Доповідачка виступила
з пропозицією про встановлення тарифів на послуги з перевезення твердих побутових
відходів з 01.04.2019 року і відповідно зазначити про це в пункті 1 проекту рішення. А також
виступила з пропозицією внести зміни в даний проект рішення, а саме:
- виключити з проекту рішення пункт 3 і пункт 4, оскільки, дані пункти потребують
доопрацювання. У зв’язку з цим, пункт 5 і пункт 6 вважати відповідно пунктом 3 і пунктом
4.
- на основі вищевказаних змін до проекту рішення виключити з мотивувальної частини
проекту рішення наступні слова: «Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №
869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні
послуги»». Міський голова запропонувала підтримати дану пропозицію та поставила її на
голосування.
Вирішили: підтримати пропозицію міського голови.
Голосували: За- 9 (дев’ять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Виступили: Міський голова, Роксолана Джура, запропонувала підтримати проект в цілому зі
змінами.
Вирішили: підтримати пропозицію міського голови.
Голосували: За- 9 (дев’ять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 55 додається.
Слухали: Про зарахування на квартирний облік за місцем проживання у виконкомі міської
ради Курляка Володимира Романовича та членів його сім'ї (проект № 970 )
Виступили: Надія Кицела, голова громадської житлової комісії, яка зазначила, що дане
питання розглядалось на засіданні комісії, пакет документів надано у повному обсязі,
зауваження відсутні, комісією рекомендовано прийняти відповідне рішення. Міський голова
запропонувала проголосувати.
Вирішили: зарахувати на квартирний облік за місцем проживання у виконкомі міської ради
Курляка Володимира Романовича та членів його сім'ї
Голосували: За- 9 (дев’ять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 56 додається

Слухали: Про зарахування на квартирний облік за місцем проживання у виконкомі міської
ради Крупу Юрія Романовича та членів його сім'ї (проект № 971)
Виступили: Надія Кицела, член виконкому, яка зазначила, що заявником пакет документів
надано у повному обсязі, та розглянуто на засіданні комісії, про що складено протокол від
06.03.2019 року громадської житлової комісії, яким рекомендовано прийняти дане рішення.
Міський голова запропонувала проголосувати.
Вирішили: зарахувати на квартирний облік за місцем проживання у виконкомі міської ради
Крупу Юрія Романовича та членів його сім'ї.
Голосували: За- 9 (дев’ять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 57 додається.
Слухали: Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною (проект № 969)
Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей міської ради, яка
запропонувала ознайомитись з проектом рішення № 969 та надала роз’яснення щодо
доцільності прийняття відповідного рішення. Міський голова запропонувала проголосувати.
Вирішили: встановити піклування над неповнолітньою дитиною.
Голосували: За- 9 (дев’ять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 58 додається.
3.РІЗНЕ
Роксолана Олександрівна подякувала усім присутнім членам
запропонувала закрити чергове засідання виконавчого комітету.

Міський голова

Протокол вела
Світлана Видай

Роксолана Джура

виконкому

та

