
ПРОТОКОЛ № 10 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 24 червня 2019 року       Початок о 16.00 год. 

          Закінчення 17.00 год. 

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 13 (тринадцять) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й.,Іванцев.  

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 6 питань і запропонувала проголосувати за такий порядок денний, якщо у 

членів виконкому відсутні зауваження. 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: Надія Кицела, член виконкому, запропонував  внести до порядку денного 

розгляд проектів рішень виконкому №№ 1059, 1060 та 1056. Керуючий справами виконкому 

запропонувала внести на розгляд виконкому проект № 1057 та 1055 (встановлення 

автобусних зупинок) та про присвоєння адрес, оскільки за новим законодавством, з 

01.07.2019 сектор містобудування та архітектури буде уповноважений на прийняття таких 

рішень протягом 5 днів без прийняття рішень виконкомом. 

Вирішили: внести зміни до порядку денного. 

Голосували:   За-   10   (десять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

У залу зайшли члени виконкому. 

 

Слухали: про затвердження порядку денного засідання виконкому зі змінами. 

Виступили: голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна Джура, запропонувала 

членам виконкому затвердити порядок денний зі змінами. 



Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   13   (тринадцять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  Про  затвердження Положення про електронні консультації в місті Бурштин. 

2. Про встановлення ціни послуги з управління  багатоквартирними будинками в м. Бурштин 

3. Про преміювання Савчин О.М.  головного лікаря КНП «Бурштинський  міський Центр 

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

області 

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

5.Про встановлення автобусних зупинок  по вул. Р. Шухевича та вул. Калуська в м. Бурштин 

6. Про призначення піклувальником 

7. Про призначення піклувальником 

8.  Розгляд заяв. 

9.  Різне. 

 

Міський голова, Роксолана Джура, зачитала заяву, що надійшла від члена виконкому, 

Богдана Рибчука   про потенційний конфлікт інтересів щодо проекту рішення виконкому від 

24.05.2019 № 1037.(заява додається) 

 

Слухали:  Про затвердження Положення про електронні консультації в місті Бурштин. 

(проект № 1048)                                                        
Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала 

ознайомитись з проектом рішення. Олена Александрів, начальник організаційного відділу, 

повідомила присутніх про те, що Е-консультації є однією з форм участі членів територіальної 

громади м. Бурштин та у місцевому самоврядуванні. Вони проводяться з метою забезпечення 

участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Е-консультації 

мають відкритий характер. Кожна особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином 

України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, на законних підставах 

перебуває у межах міста Бурштина. Е-консультації проводяться на порталі  “Електронні 

консультації з громадськістю” у формі електронного обговорення шляхом  оприлюднення 

проекту нормативно-правового акту або пропозиції щодо вирішення певного питання з 

можливістю внесення коментарів та голосування «За» чи «Проти» зареєстрованими 

користувачами порталу «Електронні консультації з громадськістю». Е-консультації 

організовують і проводять посадові особи структурних підрозділів Бурштинської міської ради, 

які готують пропозиції щодо вирішення певного питання або є розробниками проекту 

нормативно-правового акту, за допомогою організаційного відділу, що здійснює 

адміністрування веб-порталом «Електронні консультації з громадськістю». Керуючий 

справами виконкому, Світлана Видай, додала, що даний інструмент е-демократії 

запроваджено в рамках реалізації проекту «Безкоштовне створення та впровадження веб-

сервісу Електронні консультації з громадськістю» (меморандум про співпрацю з ГО «Агенція 

інноваційного, сталого розвитку та ресурсоефективності»  від 18.03.2019). Володимир Гулик, 

член виконкому, наголосив на необхідності виправлення помилки (с.Вигівка є частиною 

територіальної громади), п.1.9 опечатка. Міський голова запропонувала членам виконкому 

підтримати даний проект із внесенням с.Вигівка в Положення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   13  (тринадцять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 



    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 130 додається 

 

Слухали:  Про  встановлення ціни послуги з управління  багатоквартирними будинками в м. 

Бурштин . (проект № 1037)                                                        
Виступили: Секретар міської ради, Богдан Рибчук, який особисто заявив про конфлікт 

інтересів, однак наголосив на прийнятті участі в голосуванні. Ірина Бандура, завідувач 

сектору ЖКГ, яка наголосила на зверненнях директора КП «Житловик» В. І. Марчука (вих. 

лист від 02.04.2019 № 99, вих. лист від 07.05.2019 № 126, вих. лист від 20.05.2019), 

зазначивши, на необхідності виконання рішення виконавчого комітету від 13.03.2019 № 59 

«Про затвердження Протоколу № 1 від 27.02.2019 засідання конкурсної комісії з 

призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин та визначення 

управителя багатоквартирними будинками». Міський голова зазначила на непопулярності 

даного рішення, однак його слід прийняти на виконання чинного законодавства. Віктор 

Марчук повідомив присутніх членів виконкому про складну фінансову ситуацію на 

підприємстві. Андрій Іваськів, депутат обласної ради, скептично поставився до інформації 

щодо суттєвих змін ситуації на підприємстві в разі прийняття даного рішення. Й 

запропонував директору КП «Житловик» розраховувати підвищення тарифів у 

співвідношенні ціна = якість надання послуг, адже жителі міста виявлять своє обурення в 

разі не отримання якісного обслуговування. Міський голова зазначила, що членам 

виконкому слід з розуміння поставитись до ситуації, що склалась на підприємстві. 

Доповідачка зазначила, що проект рішення під час висвітлення на офіційному веб-сайті 

доопрацьовувався, тому потребує внесення змін , зокрема: 

2. Встановити ціну послуги з управління багатоквартирними будинками в м. 

Бурштин для власників, орендарів нежитлових приміщень з 01.07.2019 в розмірах, зазначених 

в Додатку 2. 

3. Затвердити періодичність та види робіт при наданні послуг з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територій згідно з Додатком 3. 

4. Затвердити перелік послуг з поточного ремонту конструктивних елементів, 

інженерних систем та електрообладнання згідно з Додатком 4. 

Секретар ради та керуючий справами виконкому надали свої пропозиції щодо 

вирішення усіх протокольних питань, що виникають в разі прийняття даного рішення: 

5. Рекомендувати міській раді рішення міської ради від 22.07.2016 р. № 09/15-16 

«Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій» та рішення міської ради від 27.01.2017 №12/22-17 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 22.07.2016 р. № 09/15-16 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій»» визнати такими, що втратили чинність з 01 

липня 2019 року. 

Після обговорення всіх зауважень та пропозицій, міський голова запропонували їх 

всі врахувати та підтримати. 

Вирішили: встановити ціни послуги з управління  багатоквартирними будинками в м. 

Бурштин  

Голосували:   За-   13  (тринадцять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 131 додається 

 

Слухали:  Про  преміювання Савчин О.М.  головного лікаря КНП «Бурштинський  міський 

Центр первинної медико- санітарної  допомоги» Бурштинської міської ради  Івано-

Франківської області (проект № 1054)  

Виступили: Надія Кицела, профільний заступник міського голови, зазначила, що відповідно 

до Контракту  з  головним лікарем Комунального некомерційного підприємства 



«Бурштинський міський Центр первинної медико-санітарної  допомоги» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області, укладеним 14.06.2018 року, преміювання головного 

лікаря відбувається за рішенням виконкому. Ураховуючи пророблену роботу та з нагоди 

святкування Дня медика пропонується преміювати Оксану Савчин у розмірі 50% від 

посадового окладу в червні 2019 року. Надія Юліанівна зазначила, що на сьогоднішній день 

КНП вже придбано автомобіль RENAULT SANDERO, який необхідно буде поставити на 

облік, проведено акредитацію закладу (на 3 роки). Богдан Рибчук запропонував преміювати 

головного лікаря у розмірі 100% від посадового окладу. Міський голова запропонувала взяти 

за основу проект рішення. 

Голосували:   За-   13  (тринадцять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Слухали : про пропозицію Богдана Рибчука  

Вирішили: підтримати таку пропозицію та прийняти відповідне рішення. 

Голосували:   За-   13  (тринадцять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Слухали :Міський голова запропонувала підтримати проект в цілому зі змінами. 

Вирішили: преміювати Савчин О.М.  головного лікаря КНП «Бурштинський  міський Центр 

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

області . 

Голосували:   За-   13  (тринадцять) 

    Проти-  2 (  два ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 132 додається 

 

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

(проект 1031) 

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- 13 (тринадцять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення №  133  додається. 

 

Слухали: Про встановлення автобусних зупинок  по вул. Р. Шухевича та вул. Калуська в м. 

Бурштин (проект 1057) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, повідомила, про рішення міської 

ради від 28.05.2019 № 06/74-19 «Про внесення змін до бюджету міста Бурштин на 2019 » 

передбачені кошти на встановлення автобусних зупинок в місті. Також Тетяна Іванівна 

наголосила на тому, що нею надіслані листи на погодження встановлення зупинок у Службу 

автомобільних доріг та Нацполіцію. Останні наголосили про необхідність наявності схеми 



організації дорожнього руху по місту. Голова виконавчого комітету, Роксолана  Джура, 

запропонувала членам виконкому підтримати проект. 

Вирішили: встановити автобусні зупинки  по вул. Р. Шухевича та вул. Калуська в м. 

Бурштин 

Голосували:   За- 13 (тринадцять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 134 додається. 

 

Слухали: Про призначення піклувальником (проект 1060) 

Виступили: Надія Юліанівна, голова опікунської ради, зачитала заяву гр. Лужицького 

Романа Володимировича від 21.05.2019 № Л-305 про призначення піклувальником над 

Полозяк Іванною Целістинівною у зв’язку з тим, що вона за станом здоров’я потребує 

сторонньої допомоги (висновок № 93 від 22.04.2019) Міський голова, Роксолана Джура, 

запропонувала проголосувати.  

Вирішили: призначити піклувальником 

Голосували:   За- 13 (тринадцять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 135 додається. 

 

Слухали: Про призначення піклувальником (проект 1059) 

Виступили: Надія Юліанівна, голова опікунської ради, яка зачитала заяву гр. Турчин Оксани 

Володимирівни від 22.05.2019 № Т-314 про призначення піклувальником над Мициком 

Володимиром Олексійовичем, який за станом здоров’я потребує стороннього догляду 

(Консультаційний висновок спеціаліста від 18.04.2019 № 3668). Надія Юліанівна нагадала 

присутнім проте, що нещодавно померла мати Володимира й він залишився проживати із 

своїм хворим батьком, який за станом здоров’я теж потребує сторонньої допомоги 

(опікується двоюрідна сестра). Міський голова, Роксолана Джура, запропонувала 

проголосувати.  

Вирішили: призначити піклувальником 

Голосували:   За- 13 (тринадцять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 136 додається. 

 

8.Розгляд заяв 

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

(проект № 1056 ) 

Виступили: Надія Кицела,  заступник міського голови, який повідомила, що пакет 

документів надано у повному обсязі. 

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

Голосували:   За- 13 (тринадцять ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 137 додається 



 

Слухали: про  присвоєння поштової адреси гаражу гр. Плешка С.В. вул.В.Стуса,  м.Бурштин 

(проект 1041)  

Виступили: Т.Білоока, головний архітектор міста, зазначивши, що пакет документів 

заявником надано у повному обсязі. Голова виконкому, Роксолана Джура, запропонувала 

підтримати даний проект. 

Вирішили: присвоїти поштову адресу гаражу гр. Плешка С.В. вул.В.Стуса,  м.Бурштин 

Голосували:   За-  13 (тринадцять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 138 додається 

 

Слухали: Про впорядкування адресної частини гаражу гр.Коцій М.В. по вул. Шухевича  в м. 

Бурштин. (проект  1044) 

Виступили: Т.Білоока, головний архітектор міста, зазначивши, що пакет документів 

заявником надано у повному обсязі. Голова виконкому, Роксолана Джура, запропонувала 

підтримати даний проект. 

Голосували:   За-  13 (тринадцять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль 

Рішення № 139 додається 

 

Слухали: Про  присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Березовського 

Володимира Корнельовича, вул. Івасюка, м. Бурштин  (проект1050) 

Виступили: Т.Білоока, головний архітектор міста, зазначивши, що пакет документів 

заявником надано у повному обсязі. Голова виконкому, Роксолана Джура, запропонувала 

підтримати даний проект. 

Голосували : За-  13 (тринадцять) 

   Проти- 0 (нуль) 

   Утримались -0 (нуль 

Рішення № 140 додається 

 

Слухали:  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Бакай О.П. по вул. 

Незалежності,  8 м. Бурштин (проект1049 ) 

Виступили: Т.Білоока, головний архітектор міста, зазначивши, що пакет документів 

заявником надано у повному обсязі. Голова виконкому, Роксолана Джура, запропонувала 

підтримати даний проект. 

Вирішили: присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Бакай О.П. по вул. 

Незалежності,  8 м. Бурштин 

Голосували:  За-  13 (тринадцять) 

   Проти- 0 (нуль) 

   Утримались -0 (нуль 

Рішення №  141 додається. 

 

Слухали:  Про присвоєння поштової адреси нежитловому приміщенню  по вул. С. Бандери в 

м. Бурштин гр. Прудивус М.О. (проект 1046) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна Джура, запропонувала 

членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: присвоїти поштову адресу нежитловому приміщенню  по вул. С. Бандери 



Голосували:  За-  13 (тринадцять) 

   Проти- 0 (нуль) 

   Утримались -0 (нуль 

Рішення № 142 додається 

 

Слухали: про оформлення права власності на квартиру за громадянином Лагойда С.Я. м. 

Бурштин (проект 1051) 

Виступили:.В.Гулик, голова комісії з приватизації, зазначив, що даний проект рішення було 

підготовлено відповідно до чинного законодавства.. Проект пройшов погодження 

юридичного відділу, пакет документів надано у повному обсязі. Та зазначив, що це питання 

розглядалось у 2016 році. Того ж року  було прийнято рішення виконкому від 31.03.2016 № 

68 «про оформлення права власності на квартиру за громадянином Лагойда С.Я по 

вул.В.Стуса,15/56 м.Бурштин», де було прийнято рішення направити на до вивчення 

матеріали. Крім того,  у квітні 2016 року було проведено нараду під керівництвом міського 

голови, де було прийнято ряд рекомендацій. Однією з них була консультація щодо 

підтвердження стану здоров’я. Так як заявника визнано дієздатним, то відсутні підстави для 

незадоволення заяви. Міський голова запропонувала підтримати та  проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 13 (десять ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 143 додається. 

 

Слухали:  Про присвоєння поштової адреси нежитловому приміщенню  по вул. С. Бандери в 

м. Бурштин гр. Прудивус М.О. (проект 1047) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна Джура, запропонувала 

членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: присвоїти поштову адресу нежитловому приміщенню  по вул. С. Бандери 

Голосували:  За-  13 (тринадцять) 

   Проти- 0 (нуль) 

   Утримались -0 (нуль 

Рішення № 144 додається 

 

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

громадянами Сенишин М.М., Якимів О.М., Якимів М.Я. м. Бурштин (проект 1043 ) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна Джура, запропонувала 

членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: присвоїти поштову адресу нежитловому приміщенню  по вул. С. Бандери 

Голосували:  За-  13 (тринадцять) 

   Проти- 0 (нуль) 

   Утримались -0 (нуль 

Рішення № 145 додається 

 

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

громадянином Ільків А.М. м. Бурштин (проект 1042 ) 
Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна Джура, запропонувала 

членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: присвоїти поштову адресу нежитловому приміщенню  по вул. С. Бандери 

Голосували:  За-  13 (тринадцять) 



   Проти- 0 (нуль) 

   Утримались -0 (нуль 

Рішення № 146 додається 

 

Слухали: Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Паньківа В. М. вул. Шухевича,  м. 

Бурштин (проект1055 ) 

Виступили: Т.Білоока, головний архітектор міста, зазначивши, що пакет документів 

заявником надано у повному обсязі. Голова виконкому, Роксолана Джура, запропонувала 

підтримати даний проект. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:  За-  13 (тринадцять) 

   Проти- 0 (нуль) 

   Утримались -0 (нуль 

Рішення №  147 додається. 

 

 

9.РІЗНЕ 

 

Міський голова, Роксолана Джура, наголосила на проведенні заходів в місті 

#БУРШТИНКУЗНЯТАЛАНТІВ, відповідальний голова Молодіжної ради при виконкомі 

міської ради. Окрім того, голова виконкому доповіла про ситуацію, що склалась у КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня». Роксолана Джура акцентувала увагу на 

заборгованості по заробітній платі та процес реорганізації установи. Крім того, обговорили 

питання неукомплектованості шкіл, що тягне за собою перевикористання міського бюджету 

тощо. 

 

Роксолана Олександрівна подякувала усім присутнім членам виконкому та 

запропонувала закрити чергове засідання виконавчого комітету. 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 

 

 

Протокол вела 

Керуючий справами  

виконкому       Світлана Видай 


