
ПРОТОКОЛ № 8 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 28 травня 2019 року       Початок о 16.00 год. 

          Закінчення 17.00 год. 

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 9 (дев’ять) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й., Джура Р.О., Гулик В.Р., Іваськів  А.С., Іванцев І.М, Русиняк В.І., 

Бойчук Н.Р.  

Запрошені :  список додається. 

Місце проведення: м. Бурштин, 

вул. С.Стрільців, 4, І поверх, 

актова зала 

  

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

виконкому відкриває та проводить засідання виконавчого комітету заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Надія Кицела. 

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: головуюча на засіданні виконавчого комітету, Надія Юліанівна, зазначила, що 

на чергове засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради прибуло 9 (дев’ять ) 

членів виконавчого комітету (кворум є). Заступник міського голови зазначила, що порядок 

денний складається з 10 питань і запропонувала проголосувати за такий порядок денний, 

якщо у членів виконкому відсутні зауваження. Головуюча на засіданні виконавчого комітету,  

запропонувала членам виконкому взяти за основу запропонований порядок денний. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9   ( дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

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

Виступили: Світлана Видай , член виконкому, запропонувала  внести до порядку денного 

розгляд проектів рішень виконкому №№1039, №1040. Головуюча на засіданні запропонувала 

проголосувати. 

Вирішили: внести зміни до порядку денного. 

Голосували:   За-   9   (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Слухали: про затвердження порядку денного засідання виконкому зі змінами. 

Виступили: голова виконавчого комітету запропонувала членам виконкому затвердити 

порядок денний зі змінами. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9   (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Про встановлення тарифів на послуги  з поводження з твердими побутовими відходами в 

частині захоронення твердих побутових відходів, шляхом коригування статей витрат, по 

яких відбулися цінові зміни. 

2. Про призначення стипендії Бурштинської міської ради  в галузі освіти для обдарованих 

дітей міста Бурштина та с.Вигівки та одноразової грошової винагороди  

3. Звіт про виконання річного фінансового плану за I квартал 2019 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

4. Про міську комісію  з питань евакуації 

5. Про територіальні спеціалізовані  служби цивільного захисту місцевого рівня 

6. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

7. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

8. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

9. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

10. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

11.  Розгляд заяв. 

12.  Різне. 

 

Слухали: Про встановлення тарифів на послуги  з поводження з твердими побутовими 

відходами в частині захоронення твердих побутових відходів, шляхом коригування статей 

витрат, по яких відбулися цінові зміни  (проект № 1013)                                                        
Виступили: Ірина Бандура, завідувач сектору ЖКГ ознайомила присутніх з проектом 

рішення та додатками до  нього. Зазначила про необхідність внесення змін в преамбулу 

проекту рішення (технічна правка, зазначити замість ст.31 ст.4,10) Головуючий на засіданні 

виконавчого комітету, Надія Кицела, запропонувала ознайомитись з проектом рішення. 

Запропонувала членам виконкому  висловити свої зауваження та пропозиції  та надати слово 

директору КП «Житловик» Віктору Марчуку. Останній, в свою чергу, зазначив, що проект 

витримав усю процедуру розгляду, однак наголосив на даті встановлення шляхом 

коригування тарифу на послуги з захоронення твердих побутових відходів, оскільки це 

впливає на перерахунок субсидій для містян. Надія Юліанівна запропонувала взяти даний 

проект за основу.  

Вирішили:  підтримати пропозицію заступника міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Виступили: Головуюча на засіданні виконавчого комітету, запропонувала членам 

виконкому підтримати внесення змін до  проекту, а саме: 

в п.1 після слів «коригування з» зазначити дату 15.06.2019 року.  

Вирішили:  підтримати пропозицію  головуючої на засіданні виконкому. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Виступили: Надія Кицела, запропонувала підтримати проект рішення в цілому зі змінами та 

правками. 

Вирішили:  підтримати пропозицію заступника міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 94  додається. 

 



У залу засідань зайшла міський голова Роксолана Джура. Засідання виконкому 

продовжилось під головуванням  голови виконкому.  

Голова виконкому зазначила, про те, що до виконкому звернувся Андрій Вербовський (заява 

від 28.05.2019 № 08/02-20) щодо відмови у голосуванні за проектом № 1020. У свою чергу 

Андрій Ярославович виголосив, відповідно до чинного законодавства, про виникнення 

реального конфлікту інтересів й відмову в прийняті участі в обговоренні та прийнятті 

рішення за зазначеним проектом. 

 

Слухали: Про призначення стипендії Бурштинської міської ради  в галузі освіти для 

обдарованих дітей міста Бурштина та с.Вигівки та одноразової грошової винагороди  

(проект 1020 ) 

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

ознайомила присутніх з клопотанням Відділу від 30.04.2019 № 285/01-16 та з проектом 

рішення, зазначивши, що дане рішення слід прийняти на виконання рішень міської ради. 

Проте до проекту рішення додано рекомендації фінансового відділу. А саме:  

у п.1 внести поправку в дати призначення з 01.09.2019 по 31.12.2019 та необхідно зазначити 

в якій суму буде призначатися стипендія (у розмірі 300 грн. щомісячно) 

- для подальшого передбачення та призначення даної виплати звернутись до бюджетної 

комісії  при формування  бюджету на 2020 рік. 

Міський голова запропонувала взяти даний проект за основу. 

Вирішили: підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-  9 (дев’ять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Слухали: Роксолана Олександрівна запропонувала внести запропоновані зміни за п.1 та 

проголосувати 

Вирішили: підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-  9 (дев’ять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Слухали: Роксолана Олександрівна запропонувала для подальшого передбачення та 

призначення даної виплати протокольно доручити відділу освіти і науки міської ради 

звернутись до бюджетної комісії  при формування  бюджету на 2020 рік. 

Вирішили: підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-  9 (дев’ять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 95   додається. 

 

Слухали: Звіт про виконання річного фінансового плану за I квартал 2019 року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

 (проект 1036) 

Виступили: Оксана Савчин, головний лікар КНП «БМЦПМСД», яка ознайомила присутніх з 

проектом та озвучила основні показники Звіту про виконання річного фінансового плану за І 

квартал 2019 року. Міський голова запропонувала підтримати даний проект. 

Вирішили: підтримати пропозицію міського голови. 



Голосували:   За- 10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 96  додається. 

 

Слухали: Про міську комісію  з питань евакуації (проект1024 ) 

Виступили: Олександр Іваськевич, головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ. Ознайомив 

присутніх з проектом рішення. Міський голова запропонувала підтримати даний проект. 

Вирішили: підтримати пропозицію міського голову 

Голосували:   За- 10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 97  додається. 

 

Слухали: Про територіальні спеціалізовані  служби цивільного захисту місцевого рівня 

(проект 1029) 

Виступили: Олександр Іваськевич, головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ. Ознайомив 

присутніх з проектом рішення .Міський голова запропонувала підтримати даний проект. 

Вирішили: підтримати пропозицію міського голову 

Голосували:   За- 10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 98   додається. 

 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

(проект  1023) 

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

проектом рішення. Доповідачка наголосила на необхідності затвердити  проектно-

кошторисну документацію за робочим проектом «Нове будівництво  теплової мережі до 

громадської будівлі з влаштуванням вузла обліку теплової енергії в м. Бурштин, вул. 

С.Стрільців,15, Івано-Франківської області». Міський голова відзначила, що це стосується 

нового приміщення ЦНАП, яке реконструюється відповідно до вимог ТЗ Програми U-LEAD 

з Європою та запропонувала підтримати даний проект. 

Вирішили: затвердити  проектно-кошторисну документацію за робочим проектом 

Голосували:   За- 10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення №  99  додається. 

 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

(проект 1038 ) 

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

проектом рішення та зверненням адміністрації Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 від 

16.04.2019 № 66. Доповідачка наголосила на необхідності затвердити  проектно-кошторисну 

документацію за робочим проектом «Нове будівництво  футбольного поля зі штучним 

покриттям по вул. С.Стрільців, 18, м. Бурштин». Міський голова запропонувала підтримати 

даний проект. 

Вирішили: затвердити  проектно-кошторисну документацію за робочим проектом 

Голосували:   За- 10 (десять) 



    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 100   додається. 

 

Слухали: Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

(проект 1010) 

Виступили: Світлана Видай, керуючий справами виконкому, запропонувала зняти з 

контролю відповідно до Регламенту виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 26.11.2015 № 

213 «Про Регламент виконкому міської ради», враховуючи, що частину розпорядчих 

документів, нормативно-правових актів виконано або питання, які порушувались у них, 

втратили актуальність чи мали разову дію. Міський голова запропонувала підтримати даний 

проект. 

Вирішили: зняти з контролю рішень виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

Голосували:   За- 10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення №  101 додається. 

 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

(проект 1039) 

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

проектом рішення щодо затвердження проектно-кошторисну документацію із експертним 

звітом за робочим проектом «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 Івано-Франківської області» в сумі 1320,224 тис. грн. (експертний звіт ТзОВ 

«ПРОЕКСП»  АА № 00242-2019 від 19 квітня 2019).Міський голова запропонувала 

підтримати даний проект. 

Вирішили: затвердити проектно-кошторисну документацію за робочим проектом 

Голосували:   За- 10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 102   додається. 

 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

(проект 1040) 

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

проектом рішення та запропонувала затвердити проектно-кошторисну документацію із 

експертним звітом за робочим проектом «Капітальний ремонт дорожнього покриття від  вул. 

Міцкевича (автодороги Н-09 Львів-Мукачеве) до заїзду до будинку по вул.Енергетиків,11 у 

м. Бурштин Івано-Франківської області» в сумі 1195,806 тис. грн. (експертний звіт ТзОВ 

«ПРОЕКСП»  АА № 00329-2019 від 11 травня 2019) Міський голова запропонувала 

підтримати даний проект. 

Вирішили: затвердити проектно-кошторисну документацію із експертним звітом за робочим 

проектом 

Голосували:   За- 10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 103   додається. 

РОЗГЛЯД ЗАЯВ. 



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

(проект 1034) 
Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти і науки міської ради, яка 

ознайомила присутніх з  проектом рішення. Документи заявниками подано у повному обсязі, 

зауваження відсутні. Міський голова запропонувала підтримати даний проект. 
Вирішили: звільнити від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Голосували:   За- 10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 104   додається. 

 

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

освіти м. Бурштина  (проект 1035 ) 

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

ознайомила присутніх з проектом рішення. Міський голова запропонувала підтримати даний 

проект. 

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

м. Бурштина   

Голосували:   За-  10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 105   додається. 

 

Слухали: Про надання неповнолітньому дозволу на укладання договору купівлі – продажу 

та відчуження 1/2  частини квартири  співвласником якого він є (проект 1032 ) 

Виступили: Світлана Козар, начальник ССД, яка ознайомила присутніх з проектом рішення 

та протоколом від 21.05.2019 № 11 засідання комісії з питань захисту прав дитини (далі 

Коміся). Міський голова запропонувала проголосувати.. 

Вирішили: надати неповнолітньому дозвіл на укладання договору купівлі – продажу та 

відчуження 1/2  частини квартири  співвласником якого він є. 

Голосували:   За- 10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення №  106  додається. 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладання  договору купівлі - продажу 1/3 частини 

квартири від імені малолітньої дитини, щодо відчуження житла співвласниками якого він є 

(проект 1019) 

Виступили: Світлана Козар, начальник ССД, яка ознайомила присутніх з проектом рішення 

та протоколом від 06.05.2019 № 10 засідання Комісії. Міський голова запропонувала 

підтримати даний проект. 

Вирішили: надати дозвіл на укладання  договору купівлі - продажу 1/3 частини квартири від 

імені малолітньої дитини, щодо відчуження житла співвласниками якого він є  

Голосували:   За- 10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення №  107  додається. 

 

Слухали: Про визначення  участі у вихованні та вільному спілкуванні  діда і баби  з 

малолітнім внуком (проект 1018) 



Виступили: Світлана Козар, начальник ССД, яка ознайомила присутніх з проектом рішення 

та протоколом від 06.05.2019 № 10 засідання Комісії. Міський голова запропонувала 

підтримати даний проект. 

Вирішили:  
Голосували:   За- 10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення №  108  додається. 

 

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

дитини  (проект 1033) 

Виступили: Світлана Козар, начальник ССД, яка ознайомила присутніх з проектом рішення 

та протоколом від 21.05.2019 № 11 засідання Комісії. Міський голова запропонувала 

підтримати даний проект. 

Вирішили:  
Голосували:   За- 10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення №  109  додається. 

 

Слухали: Про виділення житла соціального призначення по вул. С.Петлюри, 11 Борису 

Ярославу Михайловичу (проект 1011) 

Виступили:. Н. Кицела, заступник міського голови, повідомила, що відповідно до чинного 

законодавств та метою забезпечення відселення жителів з аварійного будинку по вул. 

С.Бандери, 73 в м. Бурштин, керуючись рішенням міської ради від 31.05.2011р. № 14/06-11 

“Про переведення адмінбудинку по вул. С.Петлюри, 11 в житло для поселення сімей з 

аварійних будинків”, рекомендовано громадською комісією з житлових питань (протокол від 

19.04.2019 року) виділити житло соціального призначення Борису Я.М. Міський голова 

запропонувала членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 10 ( десять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 110  додається 

 

Слухали: Про виділення кімнати соціального призначення по вул. Будівельників, 2  

Чабан Олені Сергіївні (проект 1026) 

Виступили:. Н. Кицела, заступник міського голови, повідомила, що відповідно до чинного 

законодавств та у зв'язку із звільненням кімнати № 44 у гуртожитку соціального призначення 

по вул. Будівельників, 2, керуючись Житловим Кодексом України, «Правилами обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР», Законом України «Про житловий фонд соціального призначення» та 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рекомендовано громадською 

комісією з житлових питань (протокол від 15.05.2019 року),  виділити кімнату №44  в 

гуртожитку соціального призначення  по вул. Будівельників, 2 Чабан О. С. 

(внутрішньопереміщена особа) та видати їй ордер. Міський голова запропонувала членам 

виконкому проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 



Голосували:   За- 10 ( десять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 111  додається 

 

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

ради із занесенням у список громадян, що мають право на першочергове одержання житла 

Коноплю Олександра Михайловича (проект 1025) 

Виступили:. Н. Кицела, заступник міського голови, повідомила, що відповідно до чинного 

законодавств, керуючись Житловим Кодексом України, «Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», 

Законом України «Про житловий фонд соціального призначення» та Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  рекомендовано громадською комісією з житлових 

питань (протокол від 15.05.2019 року), зарахувати на квартирний облік за місцем 

проживання у виконкомі міської ради із занесенням у список громадян, що мають право на 

першочергове одержання житла гр. Коноплю О. М. та членів його сім'ї.   Міський голова 

запропонувала членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 10 ( десять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 112  додається 

 

Слухали: Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку по вул. Шухевича, 

Резнік А. П.(проект 1028) 

Виступили:. Н. Кицела, заступник міського голови, повідомила, що відповідно до чинного 

законодавств, керуючись Житловим Кодексом України, «Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», 

Законом України «Про житловий фонд соціального призначення» та Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  рекомендовано громадською комісією з житлових 

питань (протокол від 15.05.2019 року), видати  ордер заявникові. Міський голова 

запропонувала членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 10 ( десять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 113  додається. 

 

Слухали: Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку по вул. Шухевича, 

Левицькому В.В.(проект 1027) 

Виступили:. Н. Кицела, заступник міського голови, повідомила, що відповідно до чинного 

законодавств, керуючись Житловим Кодексом України, «Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», 

Законом України «Про житловий фонд соціального призначення» та Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  рекомендовано громадською комісією з житлових 

питань (протокол від 15.05.2019 року), видати  ордер заявникові. Міський голова 

запропонувала членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 10 ( десять) 



    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 114  додається. 

 

Слухали: Про надання  дозволу на розробку проекту будівництва волоконно-оптичної лінії 

зв’язку у межах Бурштинської міської ради. (проект 1021) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка зазначила, що до виконкому 

08.05.2019 звернулось ПП «ФІРМА ТКС» з проханням надати дозвіл  на на розробку 

будівництва волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ). Пакет документів надано у повному 

обсязі, однак слід наголосити, що при проведені будь-яких земляних робіт обов’язково 

погоджувати з Бурштинською міською радою оформленням акту земляних робіт. Міський 

голова запропонувала членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 10 ( десять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 115  додається. 

 

Слухали: Про присвоєння поштової адреси гаражу (проекти №№ 996, 995,1026 та 1027) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка зазначила, що до виконкому  

звернулись заявники з проханням присвоїти поштову гаражам . Пакет документів надано у 

повному обсязі, зауваження відсутні. Міський голова запропонувала членам виконкому 

проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 10 ( десять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 116, 117,118 та 119  додаються. 

 

Слухали: Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Борис В.М вул. Квіткова, 

29 в м. Бурштин  (проекти № 1022) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка зазначила, що пакет документів 

надано заявником у повному обсязі, зауваження відсутні. Міський голова запропонувала 

членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 10 ( десять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення №  120  додається. 

 

Слухали: Про оформлення права власності на житлові приміщення в гуртожитку (проекти 

№№ 1003 та 1002) 

Виступили: Ірина Бандура, в.о. першого заступника міського голови, яка зазначила про те, 

що до виконкому звернулись заявники з проханням оформити право власності на житлові 

приміщення в гуртожитку, в якому проживають по вул. В. Стуса. Пакет документів надано у 

повному обсязі, зауваження відсутні. Міський голова запропонувала членам виконкому 

проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 10 ( десять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 121 та122  додаються. 



Слухали: Про оформлення права власності на квартиру (проекти №№ 1004, 1001, 1015 та 

1030) 

Виступили: Ірина Бандура, в.о. першого заступника міського голови, яка зазначила про те, 

що до виконкому звернулись заявники з проханням оформити право власності на квартири, в 

яких проживають. Пакети документів надано у повному обсязі, зауваження відсутні. Міський 

голова запропонувала членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 10 ( десять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 123,124,125 та126  додаються. 

 

Слухали:  Про надання дозволу гр. Борис С.С. на виготовлення технічної документації  та 

підключення газу до житлового будинку  по вул. Міцкевича, 12  в м. Бурштин (проекти № 

1012) 
Виступили: Ірина Бандура, в.о. першого заступника міського голови, яка зазначила про те, 

що до виконкому звернулась п.Борис С.С. з проханням надати дозвіл на виготовлення 

технічної документації та підключення газу до житлового будинку по вул. Міцкевича. Пакет 

документів надано заявником у повному обсязі, зауваження відсутні. Міський голова 

запропонувала членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 10 ( десять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення №  127  додається. 

 

Слухали: Про погодження графіку роботи магазинів ФОП Демківа В.Б. на території 

м.Бурштин  (проекти № 1014) 
Виступили: Ірина Бандура, в.о. першого заступника міського голови, яка зазначила про те, 

що до виконкому звернувся ФОП Демків В.Б. з проханням погодити графік роботи 

магазинів. Пакет документів надано заявником у повному обсязі, зауваження відсутні. 

Міський голова запропонувала членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 10 ( десять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення №  128  додається. 

 

12.РІЗНЕ 

 

Роксолана Олександрівна подякувала усім присутнім членам виконкому та 

запропонувала закрити чергове засідання виконавчого комітету. 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 

 

 

Протокол вела 

Секретар виконкому      Світлана Видай 


