
ПРОТОКОЛ № 13 

позачергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 23 липня 2019 року       Початок о 16.40 год. 

          Закінчення 17.10 год. 

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 10 (десять) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й., Іваськів А.С., Бойчук Н.Р., Русиняк В.І., 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 3 питань і запропонувала проголосувати за такий порядок денний, якщо у 

членів виконкому відсутні зауваження.  

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Про  затвердження штатного розпису КО «Бурштинська центральна міська лікарня» у 

новій редакції 

2. Про тимчасове призупинення дії рішення виконкому від 31.03.2016 № 57  «Про  

Положення про порядок присвоєння (зміни) та реєстрації адрес об’єктів нерухомого майна в 

м.Бурштині та селі Вигівка». 

3.  Про погодження здійснення пошукової роботи. 

 

 

Слухали:  Про  затвердження штатного розпису КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» у новій редакції  (проект № 1070)                                                        
Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проєктом рішення та заслухати Надію Кицелу, профільного заступника міського голови. 

Доповідачка зазначила, що дане рішення виконкому слід прийняти на виконання рішення 

міської ради від 25.04.2019 № 03/71-19 «Про  скорочення ліжкомісць та оптимізацію 

штатного розпису КО «Бурштинська центральна міська лікарня». Після заслуховування 

головного лікаря Сергія Сопільняка щодо звернень  від 23.07.2019 № 341 про допущення 

арифметичної помилки та № 338 про скорочення посад 3 лікарів-неврологів, міський голова  

запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення.  



Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 158 додається. 

 

Слухали: Про тимчасове призупинення дії рішення виконкому від 31.03.2016 № 57  «Про  

Положення про порядок присвоєння (зміни) та реєстрації адрес об’єктів нерухомого майна в 

м.Бурштині та селі Вигівка». (проект 1071) 

Виступили: Світлана Видай, керуючий справами виконкому, яка зазначила, що на 

виконання ТИМЧАСОВОГО ПОРЯДКУ реалізації експериментального проекту з 

присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, що затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367, ураховуючи терміни 

виконання звернень (до п’яти днів) слід призупинити дію затвердженого виконкомом 

Порядку та визначити уповноважений орган, який надаватиме зазначену послугу. 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 №  159  додається. 

 

Слухали: Про погодження здійснення пошукової роботи. (проект 1072) 

Виступили: Володимир Гулик, член виконкому, повідомив, що до виконкому звернувся 

голова обласного історико-просвітницького товариства «меморіал» ім. Василя Стуса щодо 

погодження здійснення пошукових робіт на території міста. Проєкт пройшов погодження. 

Голова виконавчого комітету, Роксолана  Джура, запропонувала членам виконкому 

підтримати проєкт. 

Вирішили: погодити здійснення пошукової роботи 

Голосували:   За- 10 (десять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 160 додається. 

 

 

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 


