
ПРОТОКОЛ № 14 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 23 серпня 2019 року       Початок о 14.30 год. 

          Закінчення 17.00 год. 

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 8 (вісім) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й, ІваськівА.С., Іванцев І.М, Русиняк В.І.  

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  

чергове засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради прибуло 8  (вісім ) членів 

виконавчого комітету (кворум є) та представники відділу освіти і науки міської ради, 

директори шкіл. Міський голова зазначила, що порядок денний складається з 9 питань і 

запропонувала членам виконкому взяти за основу запропонований порядок денний. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8   (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

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

Виступили: Міський голова зазначила, що першим питанням порядку денного є 

затвердження фактичної мережі навчальних закладів м. Бурштина на 2019/2020 навчальний 

рік. Роксолана Джура, як міський голова та голова виконавчого комітету, наголосила на 

основному пріоритеті - відстоювання освітян міста. Однак, розглянувши звернення відділу 

освіти у відповідь на зауваження фінансового відділу до проекту рішення, виникає ряд 

питань: 

- недотримання ст.51 Бюджетного кодексу України; 

- недотримання ст.26 Закону України « Про освіту»; 

- невиконання рішення сесії міської ради та розпорядження міського голови; 

- ненадання пропозицій щодо оптимізації в освітніх закладах протягом року. 

Тому, міський голова, зазначила, що виконком не може підтримати мережу, яка «немає 

бюджетного фінансування» й запропонувала зробити паузу, знявши даний проєкт з 

порядку денного. Також, голова виконкому вказала на відсутність представника від 

«освітян міста» на черговому засіданні, й все ж, запропонувала надати можливість 

директорам шкіл та відділу освіти та науки спільно провести аналіз мережі навчальних 

закладів м. Бурштина, доопрацювати пропозиції щодо оптимізації мережі (кількість 

класів відповідно до формули) Напрацювання подати на розгляд позачергового 

засідання виконкому. Міський голова запропонувала підтримати її пропозицію. 



Вирішили: зняти з розгляду проєкт рішення виконкому від 02.08.2019 № 1083 « Про 

затвердження фактичної мережі  закладів освіти м. Бурштина на 2019/2020 навчальний 

рік» з метою доопрацювання та розгляду на позачерговому засіданні виконкому. 

Голосували:   За-   8   (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Слухали: про перенесення розгляду питання 2  питаннням 8. 

Виступили: голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна Джура, запропонувала 

членам виконкому перенести розгляд питання 2 (проект № 1074) питанням 8. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8   (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Слухали: про затвердження порядку денного засідання виконкому в цілому зі змінами. 

Виступили: голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна Джура, запропонувала 

членам виконкому затвердити порядок денний в цілому зі змінами. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8   (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Звіт про виконання річного фінансового плану за II квартал 2019 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

2. Про порядок  оприлюднення  наборів даних у формі відкритих даних 

3. Про підсумки роботи із зверненнями громадян   у   виконавчому  комітеті міської   ради   

за І півріччя 2019 року 

4. Про створення комісії  по приватизації державного житлового фонду 

5. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету 

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

7. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання  та 

водовідведення 
8.  Різне. 

 

У залу засідань зайшли Володимир Русиняк та Ігор Іванцев 

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

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

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

№ 1086)                                                        
Виступили:. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проєктом рішення. Надала слово головному бухгалтеру КНП Мар’яні Беднаж, яка надала 

вичерпні відповіді про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2019 року. Голова 

виконкому запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-  10  (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 161 додається 

 



Слухали: Про порядок  оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних (проєкт № 

1085) 

Виступили: Олена Александрів, начальник організаційного відділу, яка зазначила, що дане 

рішення слід прийняти відповідно до чинного законодавства та за результатами проведеної 

наради з керівниками відділів. Голова виконкому запропонувала членам виконкому 

підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 (нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 162 додається. 

Слухали: Про підсумки роботи із зверненнями громадян  у   виконавчому  комітеті міської   

ради   за І півріччя 2019 року (проєкт № 1076) 

Виступили: керуючий справами виконкому ознайомила присутніх з підсумками роботи із 

зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради у І півріччі 2019 року. Голова 

виконкому запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 163 додається. 

 

Слухали: Про створення комісії  по приватизації державного житлового фонду (проєкт № 

1084) 
Виступили: керуючий справами виконкому ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

зазначила на необхідності оновлення даного документу, оскільки, відповідно до чинного 

законодавства, звернення від заявника попередньо розглядає Комісія. Голова виконкому 

запропонувала підтримати даний проєкт рішення.  
Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 164 додається. 

 

У залу засідань зайшов Андрій Іваськів 

Слухали: Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету (проект № 1075) 
Виступили: керуюча справами виконкому, Світлана Видай, доповіла присутнім про те, що 

відповідно  до прийнятих рішень виконавчого комітету та  Регламенту виконавчого комітету 

та у зв'язку із повним виконанням контрольних рішень виконавчого комітету міської ради 

слід зняти з контролю запропоновані рішення. Голова виконкому запропонувала членам 

виконкому підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   11 (одинадцять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 165 додається. 

 

Слухали: Про  затвердження акту обстеження зелених насаджень на території  м. Бурштин 

(проєкт № 1082) 



Виступили: Володимир Копаниця, начальник земельно-екологічного відділу виконкому, 

який ознайомив присутніх з проєктом рішення та Актами. Голова виконкому запропонувала 

членам виконкому підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-  11  (одинадцять) 

    Проти-  0 ( нуль) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 166 додається. 

Слухали: Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання  та 

водовідведення (проєкт № 1074) 
Виступили: Ірина Бандура, завідувач сектору ЖКГ, яка зачитала звернення директора КП 

«Житловик» В. І. Марчука (вих. лист від 17.07.2019 № 175) щодо встановлення тарифів на 

послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, відповідно до пункту 4 

рішення міської ради від 31.07.2018 № 13/57-18 «Про встановлення тарифів на послуги з 

централізованого холодного водопостачання та водовідведення шляхом коригування статей 

витрат, по яких відбулися цінові зміни» та ознайомила присутніх членів виконкому з 

проєктом рішення від 29.07.2019 № 1074. Голова виконкому запропонувала членам 

виконкому підтримати даний проєкт рішення за основу. 

У залу засідань зайшов Андрій Вербовський  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   11  (одинадцять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  1 (один) 

Виступили: Міський голова, наголосила на недоцільності встановлення єдиного тарифу для 

населення, бюджетних споживачів та інших споживачів. А, отже, у період розгляду 

громадськістю на офіційно веб-сайті проєкту рішення, доручила головному економісту КП 

«Житловик» прорахувати економічно обгрунтований тариф із зменшенням навантаження для 

населення та релігійні установи. А саме: 

 1.Централізоване водопостачання: 

- для населення і релігійних установ                    - 12,26 грн. за 1 м. куб 

- для бюджетних споживачів                                 - 14,42 грн. за 1 м. куб 

- для інших споживачів                                          - 14,42 грн. за 1 м. куб 

2. Централізоване водовідведення: 

- для населення і релігійних установ                    - 16,48 грн. за 1 м. куб 

- для бюджетних споживачів                                 - 17,66 грн. за 1 м. куб 

               - для інших споживачів                                          - 17,66 грн. за 1 м. куб 

 

Голова виконкому надала слово директору КП «Житловик» Віктору Марчуку та Ірині Башук, 

головному економісту підприємства, яка , в свою чергу, надала відповіді на зауваження  до 

проекту рішення, які надійшли 21.08.2019 від  імені директора ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО ВП 

Бурштинська ТЕС. Після обговорення пропозиції міського голови, та, заслухавши думки 

членів виконкому: Романа Мельничука, Володимира Гулика, Богдана Рибчука, Андрія 

Іваськіва, Ростислава Витриховського; голова виконкому надала слово Вадиму Галицькому, 

представнику компанії ДТЕК. Доповідач відкоментував ситуацію, що склалась на 

підприємстві. Голова виконкому запропонувала проголосувати за її пропозицію. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   11  (одинадцять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  1 (один) 



Виступили: Богдан Рибчук, секретар міської ради, запропонував визначитись з датою 

встановлення прийнятих тарифів ( з 15 вересня 2019 року). Голова виконкому запропонувала 

членам виконкому підтримати дану пропозицію.  

Вирішили:  підтримати пропозицію секретаря міської ради. 

Голосували:   За-   11  (одинадцять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  1 (один) 

Виступили: Богдан Рибчук, член виконкому, запропонував окремим пунктом рекомендувати 

міській раді пункт 1 рішення міської ради від 31.07.2018 № 13/57-18 «Про встановлення тарифів на 

послуги з централізованого холодного водопостачання та водовідведення шляхом коригування статей 

витрат, по яких відбулися цінові зміни» визнати таким, що втратив чинність з 15.09.2019. Голова 

виконкому запропонувала членам виконкому підтримати дану пропозицію.  

Вирішили:  підтримати пропозицію секретаря ради. 

Голосували:   За-   11 (одинадцять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  1 (один) 

Виступили: Міський голова, яка запропонувала підтримати проєкт в цілому. 

Вирішили:  підтримати пропозицію секретаря ради. 

Голосували:   За-   11  (одинадцять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  1 (один) 

Рішення № 167 додається. 

Андрій Іваськів, член виконкому, запропонував протокольно доручити фінансовому 

відділу (О.Петровська) віднайти усі реальні шляхи наповнення міського бюджету та 

пропозиції надати на наступне засідання виконкому. 

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

( проєкти № 1091, 1092) 

Виступили: Надія Кицела, заступник міського голови, яка зазначила про подання 

заявниками повного пакету документів. Голова виконкому запропонувала членам виконкому 

підтримати даний проєкти рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   12  (дванадцять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 168 та № 169 додається. 

Слухали: Про надання малолітній дитині статусу дитини, позбавленої  батьківського 

піклування та влаштування її під опіку  (проєкт № 1087) 

Виступили: Світлана Козар, начальник ССД, яка зазначила, що дане питання було 

розглянуто на засіданні профільної комісії ( рішення 48, протокол №13 від 22.07.2019) та 

рекомендовано виконкому задовільнити звернення заявника. Голова виконкому 

запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   12  (дванадцять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 170  додається. 

Слухали: Про звільнення від здійснення  повноважень піклувальника над дитиною (проєкт 

№ 1088) 



Виступили: Світлана Козар, начальник ССД, яка зазначила, що дане питання було 

розглянуто на засіданні профільної комісії ( рішення 50, протокол №13 від 22.07.2019) та 

рекомендовано виконкому задовільнити звернення заявника. Голова виконкому 

запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення.  
Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   12  (дванадцять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 171 додається. 

 

Слухали: Про включення у список учасників АТО та надання йому відповідних пільг 

(проєкт № 1093) 
Виступили: Голова виконкому запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт 

рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   12 (дванадцять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 172 додається. 

 

Слухали: Про надання дозволу на облаштування дитячого майданчика на вул. Стуса, 17, 

м. Бурштин. (проєкт № 1085) 

Виступили: Розглянувши колективну заяву від мешканців будинку №17, по вул. Стуса про 

надання дозволу на облаштування дитячого майданчику на прибудинковій території у м. 

Бурштині, голова виконкому запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт 

рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   12 (дванадцять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 173 додається. 

 

Слухали: Про надання дозволу на перенесення дитячого майданчика з території НВК с. 

Вигівка на територію Будинку культури с. Вигівка (проєкт № 1081) 

Виступили: Ірина Бандура, завідувач сектору ЖКГ, яка зазначила про наявність відповідної 

заяви від 26.07.2019 жителів с.Вигівка та депутатського звернення романа Дидика від 

31.07.2019. Проте даний майданчик було встановлено в рамках конкурсу «Громада своїми 

руками» та ще не передано на баланс міської ради. Голова виконкому запропонувала членам 

виконкому обдумати та прийняти  рішення.  

Вирішили:  не набрало відповідної кількості голосів 

Голосували:   За-   5  (п’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  7 (сім) 

Рішення не прийнято. 

Слухали: Про надання дозволу  на встановлення тимчасових торгових павільйонів (проєкт 

№1079 ) 
Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка зазначила, що пакет документів 

надано у повному обсязі, зауваження відсутні. Голова виконкому запропонувала членам 

виконкому обдумати та прийняти  рішення.  

Вирішили:  надати дозвіл  на встановлення тимчасових торгових павільйонів 

Голосували:   За-  12   (дванадцять ) 



    Проти-  0 ( нуль  ) 

    Утримались -  0 ( нуль ) 

Рішення № 174 додається. 

 

Слухали: Про погодження графіку роботи магазину «Світ меблів GriOS» по вул. С. 

Стрільців, 19, м. Бурштин (проєкт № 1077) 

Виступили: Голова виконкому запропонувала членам виконкому  прийняти  рішення.  

Вирішили:  погодити графік роботи магазину «Світ меблів GriOS» по вул. С. Стрільців, 19, 

м. Бурштин 

Голосували:   За-  12  (дванадцять ) 

    Проти-  0 ( нуль  ) 

    Утримались - 0  (нуль  ) 

Рішення № 175 додається. 

Слухали: Про видачу гр. Білошапці Ю. В., гр. Білошапці М. П. дублікату свідоцтва про 

право власності на квартиру № 14 по вул. О. Басараб (колишня Гнатюка), буд. 2 в м. 

Бурштин (проєкт №1078 ) 

Виступили: володимир Гулик, перший заступник міського голови, зазначив, що пакет 

документів заявниками надано в повному обсязі, замітка про втрату свідоцтва на право 

власності у місьцеву газету теж. Голова виконкому запропонувала членам виконкому 

обдумати та прийняти  рішення.  

Вирішили: видати гр. Білошапці Ю. В., гр. Білошапці М. П. дублікат свідоцтва про право 

власності на квартиру № 14 по вул. О. Басараб (колишня Гнатюка), буд. 2 в м. Бурштин  

Голосували:   За- 12    (дванадцять ) 

    Проти-  0 ( нуль  ) 

    Утримались - 0  (нуль ) 

Рішення № 176 додається. 

 

Слухали: Про оформлення права власності на  квартири  за  громадянами Ковалишин В.Я. м. 

Бурштин та Молодавець В.Я.  (проєкти №1089 та № 1073 відповідно ) 

Виступили: Володимир Гулик, голова Комісії, зазначив, що документи подано відповідно до 

норм чинного законодавства. Голова виконкому запропонувала членам виконкому обдумати 

та прийняти  рішення.  

Вирішили:  оформити права власності на  квартири  за  громадянами Ковалишин В.Я. м. 

Бурштин та Молодавець В.Я.   
Голосували:   За-  12   ( дванадцять) 

    Проти-  0 (нуль   ) 

    Утримались - 0  (нуль  ) 

Рішення № 177 та № 178 додаються. 

 

8.РІЗНЕ. Міський голова запросила всіх присутніх на заходи з відзначення Дня Незалежності 

України. 

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 


