
ПРОТОКОЛ  № 7 

чергового  засідання виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

Від 23 квітня 2019 року                                                                Початок о 16.00 год. 

                                                               

                                                                                                           Закінчення 17.00 год. 

Усього членів 15 (п'ятнадцять ) 

 

Присутні: 10 (десять) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й., Гулик В.Р., Ємбрик Н.Я.,  

 

Запрошені: список додається. 

Місце проведення: м. Бурштин, 

вул. С. Стрільців, 4, I поверх, 

актова зала 

 

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування» та Регламенту 

виконавчого комітету, відкриває та проводить чергове засідання виконавчого комітету  

міський голова Роксолана Джура. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про внесення змін до фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

2. Про проект «Про виконання бюджету міста за І квартал 2019 року» 

3. Про затвердження розпорядження  міського голови від 16.04.2019 № 259 «Про 

закінчення опалювального сезону 2018-2019 рр. в м. Бурштин» 

4. Про клопотання про представлення до присвоєння почесного  звання «Заслужений 

діяч мистецтв України» 

5. Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти міста 

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

7. Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « 

Капітальний ремонт дорожнього покриття від  вул. С. Бандери (автодороги Т-09-10 

Бурштин-Калуш) до заїзду до будинку по вул. Будівельників,12 у м. Бурштин 

8. Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « 

Капітальний ремонт дорожнього покриття від  вулиці Міцкевича (автодороги  Н-09 Львів-

Мукачево) до заїзду до будинку  по вул. Енергетиків,11 у м. Бурштин» 

9. Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту  « Капітальний 

ремонт дорожнього покриття від  вул. Шухевича, 6 до вул. С.Стрільців,27 у м. Бурштин 

Івано-Франківської області» 

10. Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту « 

Капітальний ремонт дорожнього покриття від  вулиці Міцкевича (автодороги  Н-09 Львів – 

Мукачево ) до площі Героїв ОУН-УПА в м. Бурштин, Івано-Франківської області» 

11. Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту « 

Капітальний ремонт дорожнього покриття від  вулиці Міцкевича (автодороги  Н-09 Львів – 

Мукачево ) до площі Героїв ОУН-УПА в м. Бурштин, Івано-Франківської області» 

 

 

 



 

Слухали: Про внесення змін до фінансового плану на 2019 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (проект № 1009) 

Виступили: Оксана Савчин, директор КНП, яка повідомила присутніх про 

необхідність прийняття даного рішення та запропонувала ознайомитись з проектом. 

Вирішили: внести зміни до фінансового плану на 2019 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти- 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення №  71 додається. 

 

У залу засідань зайшов Володимир Русиняк, член виконкому. 

Слухали: Про проект «Про виконання бюджету міста за І квартал 2019 року» 

(проект № 1008) 

Виступили: Ольга Петровська, начальник фінвідділу міської ради, яка ознайомила 

присутніх з проектом рішення, звітом про  виконання бюджету за І квартал 2019 року та 

інформацією про виконання видаткової частини міського бюджету за 2 місяці 2019 року, 

який, відповідно до чинного законодавства, попередньо розглядається виконкомом. 

Вирішили: інформацію взяти до відома 

Голосували : за – 11 (одинадцять) 

                         Проти – 0 ( нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення №  72  додається. 

 

Слухали: Про затвердження розпорядження міського голови від 16.04.2019 № 259 

«Про закінчення опалювального  сезону 2018-2019 рр. в м. Бурштин» ( проект № 994) 

Виступили: Ірина Бандура, зав сектором ЖКГ, повідомила присутніх про 

необхідність затвердження розпорядження міського голови про завершення опалювального 

сезону 2018-2019.Міський голова повідомила присутніх про завершення опалювального 

сезону та запропонувала підтримати даний проект рішення. 

Вирішили: затвердити розпорядження міського голови від 16.04.2019 № 259 «Про 

закінчення опалювального  сезону 2018-2019 рр. в м. Бурштин» 

Голосували : за – 11 (одинадцять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення № 73  додається. 

 

Член виконкому, Ігор Іванцев, повідомив присутнім про те, що відмовляється брати 

участь в розгляді наступного питання оскільки наявний реальний конфлікт інтересів. (заява 

додається) 

Слухали: Про клопотання про представлення до присвоєння почесного  звання 

«Заслужений діяч мистецтв України» (проект № 999) 

Виступили: Начальник відділу культури , туризму та зовнішніх зв’язків Тетяна Зорій 

ознайомила присутніх з проектом рішення.  Міський голова, Роксолана Джура, зазначила, що 

дане питання порушувалось на засіданні сесії ще у 2015 році, зачитала  заяву Ігоря Іванцева 

від 23.04.2019 № 06/02-20 щодо конфлікту інтересів та запропонувала підтримати проект 

рішення. 

Вирішили: порушити клопотання про представлення до присвоєння почесного  

звання «Заслужений діяч мистецтв України» 



Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення № 74  додається. 

 

Слухали: Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти міста. (Проект № 981) 

Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти та науки, яка 

ознайомила присутніх із розрахунком витрат на харчування в ДНЗ при збільшенні 

батьківської плати (додається). Після обговорення, голова виконкому запропонувала 

проголосувати. 

Вирішили: встановити батьківську плату за харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти міста. 

Голосували : за – 11 (одинадцять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення № 75  додається 
 

Слухали: Про  затвердження актів  обстеження зелених насаджень на території  м. 

Бурштин (проект № 1000) 

Виступили: Світлана Августин, головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, 

яка зазначила, про необхідність затвердження актів обстеження сухостою в місті., загалом 16 

дерев. Міський голова запропонувала проголосувати. 

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

Голосували : за – 11 (одинадцять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення № 76  додається. 

 

Слухали: Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « 

Капітальний ремонт дорожнього покриття від  вул. С. Бандери (автодороги Т-09-10 

Бурштин-Калуш) до заїзду до будинку по вул. Будівельників,12 у м. Бурштин  

(проект № 990) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з 

проектом рішення та зазначила, що питання технічне. Міський голова запропонувала 

підтримати  проект. 

Вирішили: надати дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації робочого 

проекту на « Капітальний ремонт дорожнього покриття від  вул. С. Бандери (автодороги Т-

09-10 Бурштин-Калуш) до заїзду до будинку по вул. Будівельників,12 у м. Бурштин 

Голосували : за – 11 (одинадцять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення №   77  додається 

 

Слухали: Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « 

Капітальний ремонт дорожнього покриття від  вулиці Міцкевича (автодороги  Н-09 Львів-

Мукачево) до заїзду до будинку  по вул. Енергетиків, 11 у м. Бурштин» (проект № 991) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з 

проектом рішення та зазначила, що питання технічне. Міський голова запропонувала 

підтримати  проект. 



Вирішили: дати дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації робочого 

проекту на « Капітальний ремонт дорожнього покриття від  вулиці Міцкевича (автодороги  

Н-09 Львів - Мукачево) до заїзду до будинку  по вул. Енергетиків,11 у м. Бурштин» 

Голосували : за – 11 (одинадцять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення №  78 додається. 

 

Слухали: Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту  « 

Капітальний ремонт дорожнього покриття від  вул. Шухевича, 6 до  вул. С.Стрільців, 27 у м. 

Бурштин Івано-Франківської області» (проект № 1007) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з 

проектом рішення та зазначила, що питання технічне. Міський голова запропонувала 

підтримати  проект. 

Вирішили: надати дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації робочого 

проекту  « Капітальний ремонт дорожнього покриття від  вул. Шухевича, 6 до  вул. 

С.Стрільців,27 у м. Бурштин Івано-Франківської області» 

Голосували : за – 11 (одинадцять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення № 79  додається. 

 

Слухали: Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту « 

Капітальний ремонт дорожнього покриття від  вулиці Міцкевича (автодороги  Н-09 Львів – 

Мукачево ) до площі Героїв ОУН-УПА в м. Бурштин, Івано-Франківської області» (проект 

№ 1006) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з 

проектом рішення та зазначила, що питання технічне, мова йде про надання дозволу на 

розробку ПКД. Міський голова запропонувала підтримати  проект. 

Вирішили: надати дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації робочого 

проекту « Капітальний ремонт дорожнього покриття від  вулиці Міцкевича (автодороги  Н-

09 Львів – Мукачево ) до площі Героїв ОУН-УПА в м. Бурштин, Івано-Франківської області»  

Голосували : за – 11 (одинадцять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення № 80  додається. 

 

Розгляд заяв. 

Слухали: Про  звільнення від оплати за харчування дітей у  закладах загальної 

середньої освіти.(проект № 1005) 

Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти і науки міської ради, 

яка повідомила, що пакет документів заявниками надано у повному обсязі, зауваження 

відсутні. Проте є ще заява матері щодо звільнення від оплати за харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти. Міський голова запропонувала дане питання розглянути наступним та  

проголосувати за прийняття рішення про  звільнення від оплати за харчування дітей у  

закладах загальної середньої освіти . 

Вирішили: звільнити від оплати за харчування дітей у  закладах загальної середньої 

освіти 

Голосували : за -11 (одинадцять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення №  81 додається. 



 

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

Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти і науки міської ради, 

яка повідомила, що за період висвітлення проекту рішення на сайті надійшло звернення від 

гр. Кутинської Т.В. щодо звільнення від оплати за відвідування її дитиною закладу 

дошкільної освіти № 6. Підстави для відмови відсутні. Міський голова запропонувала 

підтримати. 

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

Голосували : за -11 (одинадцять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення №  82 додається. 

 

Слухали: Про надання дозволу на встановлення торгових павільйонів  приватному  

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

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка зазначила, що даний 

проект вже розглядався на виконкомі, проте не набрав відповідної кількості голосів 

(остаточне рішення не було прийняте), тому виноситься повторно. Міський голова 

запропонувала проголосувати.  

Вирішили: надати дозвіл на встановлення торгових павільйонів  приватному  

підприємцю Федорняк В.Т. по вул. Калуська, б/н м.Бурштин 

Голосували : за -10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 1 (один) 

Рішення №  83 додається. 

 

Слухали:  Про затвердження висновку служби у справах дітей Бурштинської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України 

(проект № 998) 

Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей, яка зазначила, що 

дане питання попередньо розглядалось на Комісії (рішення № 35 від 16.04.2019) Зауваження 

та заперечення відсутні. Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили: затвердити висновок служби у справах дітей Бурштинської міської ради 

про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України 

Голосували : за – 11(одинадцять) 

                         Проти-0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення №  84 додається. 

 

Слухали:. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

(проект № 984) 

Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей, яка зазначила, що 

дане питання попередньо розглядалось на Комісії (рішення № 26 від 01.04.2019) Зауваження 

та заперечення відсутні. Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили: надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування 

Голосували : за – 11(одинадцять) 

                         Проти-0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення №  85 додається. 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладання договору дарування квартири на ім’я 

неповнолітньої дитини (проект № 985) 



Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей, яка зазначила, що 

дане питання попередньо розглядалось на Комісії (рішення № 31 від 01.04.2019) Зауваження 

та заперечення відсутні. Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили: надати дозвіл на укладання договору дарування квартири на ім’я 

неповнолітньої дитини 

Голосували : за – 11 (одинадцять) 

                         Проти-0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення №  86 додається. 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладання договору дарування дачного будинку та 

земельної ділянки на ім’я неповнолітньої дитини (проект № 986) 

Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей, яка зазначила, що 

дане питання попередньо розглядалось на Комісії (рішення № 30 від 01.04.2019) Зауваження 

та заперечення відсутні. Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили: надати дозвіл на укладання договору дарування дачного будинку та 

земельної ділянки на ім’я неповнолітньої дитини 

Голосували : за – 11 (одинадцять) 

                         Проти-0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення №  87 додається. 

 

Слухали: Про доцільність ( недоцільність) позбавлення батьківських прав  

(проект № 988) 

Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей, яка зазначила, що 

дане питання попередньо розглядалось на Комісії (рішення № 25 від 01.04.2019) Зауваження 

та заперечення відсутні. Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили: вважати за доцільне  позбавити батьківських прав 

Голосували : за – 11 (одинадцять) 

                         Проти-0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення №  88 додається. 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладання договору дарування квартири на ім’я 

неповнолітньої дитини (проект № 987) 

Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей, яка зазначила, що 

дане питання попередньо розглядалось на Комісії (рішення № 32 від 01.04.2019) Зауваження 

та заперечення відсутні. Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили: надати дозвіл на укладання договору дарування квартири на ім’я 

неповнолітньої дитини 

Голосували : за – 11 (одинадцять) 

                         Проти-0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення №  89 додається. 

 

Слухали: Про видачу  гр. Якиміву Я.М., гр. Якимів Г.М., гр. Якимів Л.Я. дублікату 

свідоцтва про право власності на квартиру № 25 по вул. В. Стуса, буд. 9 в м. Бурштин 

(проект № 983) 

Виступили: С.Видай, секретар виконкому, яка зазначила, що дане питання 

підготовлено першим заступником міського голови Володимиром Гуликом, усі погодження 

(візи) є, як й оголошення в газеті «Бурштинський вісник» від 15.03.2019 № 11 (стор.16). 



Підстав для відмови та зауважень не надходило. Міський голова запропонувала підтримати 

даний проект. 

Вирішили: видати  гр. Якиміву Я.М., гр. Якимів Г.М., гр. Якимів Л.Я. дублікату 

свідоцтва про право власності на квартиру № 25 по вул. В. Стуса, буд. 9 в м. Бурштин 

Голосували : за – 11 (одинадцять) 

                         Проти-0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення №  90 додається. 

 

У залу засідань зайшов член виконкому Ростислав Витриховський. 

Слухали:Про надання дозволу на реконструкцію існуючого нежитлового приміщення 

під будівництво двохповерхового  торгового магазину та виготовлення  проектно-технічної 

документації  гр.Токарчук С.М по вул.С.Стрільців в м.Бурштин.  (проект № 982) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з 

проектом рішення, зазначивши, що заявник присутній на засіданні; наголосила членам 

виконкому на зауваженні першого заступника міського голови Володимира Гулика, які слід 

врахувати при прийнятті рішення. Після бурхливого обговорення даного питання, Андрій 

Іваськів, як підприємець висловив свою фахову думку щодо комерційної недоцільності 

будівництва другого поверху  при реконструкції торгового магазину. Міський голова 

запропонувала членам виконкому прийняти остаточне рішення шляхом проголосування. 

Вирішили: рішення не прийнято. 

Голосували : за – 0 (нуль) 

                         Проти-6 (шість) 

                         Утримались – 6 (шість) 

 

Слухали: Про присвоєння поштової адреси нежитловому(торговому) приміщенню по 

вул. С. Стрільців в м. Бурштин гр. Барабаш О. Р. (проект № 993) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з 

проектом рішення, зазначивши, що пакет документів заявником подано у повному обсязі, 

зауваження відсутні, проект пройшов усі погодження. Міський голова запропонувала 

проголосувати. 

Вирішили: присвоїти поштову адресу нежитловому (торговому) приміщенню по вул. 

С. Стрільців в м. Бурштин гр. Барабаш О. Р. 

Голосували : за – 12 (дванадцять) 

                         Проти-0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення №  91 додається. 

  

Слухали: Про  впорядкування адресної частини гаражу гр. Дирди Т.Г. по вул. 

Шухевича  в м. Бурштин (проект № 989) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з 

проектом рішення, зазначивши, що пакет документів заявником подано у повному обсязі, 

зауваження відсутні, проект пройшов усі погодження. Міський голова запропонувала 

проголосувати. 

Вирішили: впорядкувати адресну частину гаражу гр. Дирди Т.Г. по вул. Шухевича  в 

м. Бурштин 

Голосували : за – 12 (дванадцять) 

                         Проти-0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення №  92 додається 
 



Слухали: Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Крижалки Степана 

Степановича ур. «Глинище»,  м. Бурштин (проект № 992) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з 

проектом рішення, зазначивши, що пакет документів заявником подано у повному обсязі, 

зауваження відсутні, проект пройшов усі погодження. Міський голова запропонувала 

проголосувати. 

Вирішили: присвоїти поштову адресу гаражу гр. Крижалки Степана Степановича ур. 

«Глинище»,  м. Бурштин 

Голосували : за – 12 (дванадцять) 

                         Проти-0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення №  93 додається. 

 

 

 

Міський голова подякувала усім присутнім та запропонувала закрити чергове 

засідання виконавчого комітету. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова     Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

Протокол вела 

Світлана Видай 

 


