
ПРОТОКОЛ  № 12 

чергового  засідання виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

Від 23 липня 2019 року                                                                Початок о 16.00 год. 

                                                               

                                                                                                          Закінчення 16.30 год. 

Усього членів 15 (п'ятнадцять ) 

 

Присутні: 8 (вісім) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й., Русиняк В.І., Іваськів А.С., Бойчук Н.Р., Витриховський Р.І, 

Савка П.С., Іванцев І.М. 

 

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. 

 

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 7 питань і запропонувала проголосувати за такий порядок денний.  

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   10   (десять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про діяльність Молодіжної ради при виконавчому комітеті Бурштинської міської 

ради  

2. 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  

3. Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у структурних 

підрозділах Бурштинської міської ради за І півріччя 2019 року  

4. Про план роботи виконавчого комітету Бурштинської міської ради на ІІ півріччя 

2019 року     

5. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету  

6. Розгляд заяв. 

7. Різне 

 

Слухали: Про діяльність Молодіжної ради при виконавчому комітеті Бурштинської 

міської ради (проект № 1068) 



Виступили: Б.Білоус, заступник голови молодіжної ради при виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради, який на  виконання п.3.20 Положення Про Молодіжну раду при 

виконавчому комітеті міської ради, що затверджено рішенням виконкому від 22.11.2017 № 

240 «Про утворення Молодіжної ради при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради» 

відзвітувався про діяльність Молодіжної ради при виконавчому комітеті Бурштинської 

міської ради протягом 2017, 2018 та першого півріччя 2019. Голова молодіжної ради Сергій 

Редькін додав, що планується й надалі працювати над розвитком молодіжної політики та  

Молодіжного руху в місті. Також Молодіжна рада й надалі долучатиметься до проведення 

усіх заходів в місті. Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили: Звіт про діяльність Молодіжної ради при виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради протягом 2017, 2018 та першого півріччя 2019 взяти до відома 

Голосували : за - 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення № 149 додається. 

 

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 (проєкт №1065)                                   

Виступили: О.Савчин, головний лікар КНП, зазначила, що процедура стандартна, 

виконується на виконання рішень виконкому та чинного законодавства. Міський голова 

запропонувала проголосувати. 

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 № 150 додається. 

 

Слухали: Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у структурних 

підрозділах Бурштинської міської ради за І півріччя 2019 року (проєкт №1069)                                    

Виступили: М.Яцик, начальник загального відділу, яка доповіла про стан 

виконавської дисципліни в роботі з документами у структурних підрозділах Бурштинської 

міської ради за І півріччя 2019 року. 

Вирішили: Інформацію про стан виконавської дисципліни  в роботі з документами у  

структурних підрозділах   Бурштинської міської ради за І півріччя 2019 року  взяти до уваги 

Голосували : за - 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення № 151 додається. 

 

Слухали: Про план роботи виконавчого комітету Бурштинської міської ради на ІІ 

півріччя 2019 року (проєкт № 1067)  

Виступили: С.Видай , керуючий справами виконкому відзвітувалась за виконання 

попереднього Плану та запропонувала ознайомитись з проектом Плану роботи виконкому на 

ІІ півріччя 2019 року. Міський голова запропонувала підтримати. 

Вирішили: затвердити план роботи виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

на ІІ півріччя 2019 року 

Голосували : за - 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 



Рішення № 152 додається. 

 

Слухали: Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету. (проєкт № 1058) 

 

Виступили: керуючий справами виконкому, Світлана Видай, яка доповіла про повне 

виконання даних рішень. 

Вирішили: зняти з контролю рішень виконавчого комітету 

Голосували : за - 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались –0 (нуль) 

Рішення № 153 додається 

 

Слухали: Про  звільнення від оплати за харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах.(проєкт № 1066) 

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

зазначила, що заявником надано повний пакет документів. 

Вирішили: звільнити від оплати за харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах 

Голосували : за - 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення № 154 додається 

 

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

малолітньої дитини (проект № 1063) 

Виступили: Світлана Козар, начальник ССД, яка зазначила, що комісією з прав 

захисту дитини проведено засідання (протокол № 12 від 01.07.2019), де прийнято рішення № 

44 щодо надання рекомендацій.Міський голова запропонувала проголосувати. 

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

малолітньої дитини  

Голосували : за - 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення № 155 додається 

 

Слухали: Про розгляд запиту приватного виконавця Витвицького Володимира 

Васильовича виконавчого округу Івано-Франківської  області № 01-29/803 від 30.04.2019 р. 

(проект № 1064) 

Виступили: Світлана Козар, начальник ССД, яка зазначила, що комісією з прав 

захисту дитини проведено засідання (протокол № 12 від 01.07.2019), де прийнято рішення № 

45 щодо надання рекомендацій. 

Вирішили: відмовити 

Голосували : за - 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення № 156 додається 

 

Богдан Рибчук вийшов з зали засідань. 

 

Слухали: Про виділення квартири соціального призначення та видачу ордеру по вул. 

Петлюри, 11 квартира №10 Навальній О.Р., Навальній Н.Р., Навальному Р.І.(проект № 1062) 



Виступили: Надія Кицела, голова громадської житлової комісії,  яка зазначила  що    у 

зв'язку з аварійним станом житла по вул. С.Бандери, 73,75 м. Бурштин і необхідністю 

відселення згідно з рішенням виконкому №1 від 28.01.2010р., відповідно до рішення 

Бурштинської 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 (вул. С.Бандери, 73, 

75)”, рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 22.05.2014р. №93 “Про 

постановку громадян на соціальний квартирний облік”, 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», враховуючи 

Висновок Івано-Франківського філіалу “НДІ проект реконструкція” від 2009р. про технічний 

стан житлового будинку по вул. С.Бандери, 75, м. Буршти слід прийняти дане рішення. 

Вирішили: виділення квартири соціального призначення та видачу ордеру по вул. 

Петлюри, 11 квартира №10 Навальній О.Р., Навальній Н.Р., Навальному Р.І 

 

Голосували : за – 9 (дев’ять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення № 157 додається 

 

 

7. РІЗНЕ 

 

Міський голова запропонувала закрити чергове засідання. 

 

 

 

 

Міський голова     Роксолана Джура 

 

 

 

 

Протокол вела 

 

Керуючий справами 

виконкому      Світлана Видай 


