
ПРОТОКОЛ № 17 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 24 жовтня 2019 року       Початок о 16.00 год. 

          Закінчення 17.00 год. 

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 11 (одинадцять) список додається. 

Відсутні:  А.Шувар, А.Іваськів, В. Русиняк , Р.Мельничук, Р.Джура, Н.Бойчук,Б.Рибчук .  

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 перший заступник 

міського голови  Володимир Гулик. 

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: головуючий на засіданні виконавчого комітету, Володимир Романович, 

зазначив, що на  чергове засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради прибуло 

9  (дев’ять) членів виконавчого комітету (кворум є) та представники відділів міської ради. 

Головуючий на засіданні виконкому зазначив, що порядок денний складається з 9 питань і 

запропонував проголосувати за такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні 

зауваження. Світлана Видай, секретар виконкому, зазначила, що є необхідність розгляду 

проєкту №1129 та №1102 (доповідна записка № 11 від 24.10.2019 про повторний розгляд), 

проекти № 1127 та 1128 (звільнення від оплати за харчування), Володимир Гулик 

запропонував розглянути заяву від 18.10.2019 № А-725 щодо надання попереднього дозволу. 

Головуючий запропонував членам виконкому взяти за основу  порядок денний. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8   (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

Слухали: Про внесення запропонованих змін до порядку денного засідання виконкому 

міської ради 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8   (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради в цілому 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8   (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  Про затвердження договору № 15 про пайову участь замовників будівництва у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 

2. Про списання  кредиторської заборгованості строк позовної давності , якої минув і яка є 

безнадійною для погашення 

3. Про виправлення технічної помилки в рішенні виконавчого комітету  Бурштинської 

міської ради від 31.10.2018 р. № 21 «Про визначення місця проживання малолітніх дітей»   

4 . Про затвердження  проектно-кошторисної документації  на «Будівництво каналізаційних 

мереж і споруд на них:-вулиці Герцена, Коротка у м. Бурштин» 

5. Про затвердження  проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

«Термосанація будівлі головного корпусу комунальної організації «Бурштинська центральна 

міська лікарня» (реконструкція)  за адресою: Івано-Франківська область, м. Бурштин, вул. 

Р.Шухевича,15»» 

6. 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  

7. Про виключення із списків квартирного обліку за місцем проживання громадян, що мають 

право першочергового та позачергового одержання житла 

8. Про виключення із списків квартирного обліку за місцем проживання громадян, що мають 

право першочергового та позачергового одержання житла 

9.  Різне. 

 

Слухали: Про затвердження договору № 15 про пайову участь замовників будівництва у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста  

(проєкт № 1114)                                                        

Виступили: Головуючий на засіданні виконкому запропонував членам виконкому 

підтримати даний проєкт.  

Вирішили: затвердження договору № 15 про пайову участь замовників будівництва у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста . 

Голосували:   За-   8  (вісім) 

    Проти-  0 (нуль) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 197 додається. 

У залу засідань 16.10  зайшла Наталія Бойчук, член виконкому. 

Слухали: Про списання  кредиторської заборгованості строк позовної давності , якої минув і 

яка є безнадійною для погашення  (проект № 1115)                                                        
Виступили:Галина Магомета, головний бухгалтер відділу соцзахисту населення. 

Головауючий на засіданні     виконкому запропонував  підтримати даний проєкт .  

Вирішили:  підтримати пропозицію головуючого. 

Голосували:   За-     (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 198 додається. 

 

Слухали: Про виправлення технічної помилки в рішенні виконавчого комітету  

Бурштинської міської ради від 31.10.2018 р. № 21 «Про визначення місця проживання 

малолітніх дітей»  (проект № 831)                                                        



Виступили: Світлана Видай , керуючий справами виконкому. Головуючий на засіданні 

виконкому запропонував  підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію головуючого. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 199 додається. 

Слухали: Про затвердження  проектно-кошторисної документації  на «Будівництво 

каналізаційних мереж і споруд на них:-вулиці Герцена, Коротка у м. Бурштин» (проект № 

1123)                                                        
Виступили: Головний архітектор міста, Тетяна Білоока. Володимир Гулик запропонував 

підтримати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію головуючого. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 200 додається. 

Слухали: Про затвердження  проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

«Термосанація будівлі головного корпусу комунальної організації «Бурштинська центральна 

міська лікарня» (реконструкція)  за адресою: Івано-Франківська область, м. Бурштин, вул. 

Р.Шухевича,15»» (проєкт № 1123)                                                        
Виступили: Головуючий на виконкомі запропонував членам виконкому підтримати даний 

проєкт .  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 201 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 № 1122)                                                        
Виступили: Оксана Савчин, головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги».Володимир Гулик запропонував проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 202 додається. 

Слухали: Про виключення із списків квартирного обліку за місцем проживання громадян, 

що мають право першочергового та позачергового одержання житла .   (проект № 1120)                                                        

Виступили:. Голова громадської житлової комісії, Надія Кицела, зазначила про необхідність 

виключення зазначених осіб у зв’язку зі смертю.Головуючий на засіданні виконкому 

запропонував членам виконкому підтримати даний проєкт.  

Вирішили:  підтримати пропозицію. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 203 додається. 



Слухали: Про виключення із списків квартирного обліку за місцем проживання громадян, 

що мають право першочергового та позачергового одержання житла  (проєкт № 1121)                                                        

Виступили:. Голова громадської житлової комісії, Надія Кицела. Доповідачка зазначила про 

наявність осіб, що виїхали на інше місце проживання в інший населений пункт та у зв’язку зі 

смертю. Головуючий на засіданні виконкому запропонував членам виконкому підтримати 

даний проєкт.  

Вирішили:  підтримати пропозицію. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 204 додається. 

 

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

(проєкт № 1124)                                                        

Виступили:.Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти і науки. Головуючий на 

засіданні виконкому запропонував членам виконкому підтримати даний проєкт. 

Вирішили:  підтримати пропозицію. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 205 додається. 

 

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 
(проєкт № 1125)  
Виступили:.Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти і науки. Головуючий на 

засіданні виконкому запропонував членам виконкому підтримати даний проєкт                                                     

Вирішили:  підтримати пропозицію. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 206 додається. 

 

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

освіти м. Бурштина (проєкт № 1126)  
Виступили:.Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти і науки. Головуючий на 

засіданні виконкому запропонував членам виконкому підтримати даний проєкт                                                     
Вирішили:  підтримати пропозицію. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 207 додається.     
                                           
Слухали: Про оформлення права власності на  житлове приміщення в гуртожитку за  

громадянином Шумським М.П. м. Бурштин  (проєкт № 1117)                                                        
Виступили:. Головуючий на засіданні виконкому, запропонував членам виконкому 

підтримати даний проєкт.  

Вирішили:  підтримати пропозицію . 

Голосували:   За-  9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 208 додається. 

 



Слухали: Про оформлення права власності на  квартиру  за  громадянкою Рижко І.Ю. м. 

Бурштин (проект № 1116)   

Виступили:. Головуючий на засіданні виконкому, запропонував членам виконкому 

підтримати даний проєкт.  

Вирішили:  підтримати пропозицію . 

Голосували:   За-  9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 209 додається. 

 

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

освіти м. Бурштина (проєкт № 1127)  
Виступили:.Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти і науки. Головуючий на 

засіданні виконкому запропонував членам виконкому підтримати даний проєкт.                                                     

Вирішили:  підтримати пропозицію. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 210 додається. 

 

 Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 
(проєкт № 1128)  

Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти і науки. Головуючий на 

засіданні виконкому запропонував членам виконкому підтримати даний проєкт                                                     
Вирішили:  підтримати пропозицію. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  1 (один) 

Рішення № 211 додається. 

                                                                                            
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту реконструкції житлового 

приміщення у нежитлове  (проект № 1102)                                                        
Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка зазначила, що минулого 

виконкому даний проєкт рішення залишився без остаточної відповіді. Тому слід розглянути 

повторно відповідно до Закону України «Про звернення громадян».  

У залу засідання зайшла міський голова Роксолана Джура. 

Головуючий на засіданні виконкому запропонував членам виконкому проголосувати.  

Вирішили: надати дозвіл на виготовлення проекту реконструкції житлового приміщення у 

нежитлове . 
Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 212 додається. 

 

Міський голова зазначила, про готовність продовжити ведення засідання виконкому. 

 

Слухали: Про затвердження розпоряджень міського голови  від 04.10.2019 № 651 «Про 

початок опалювального сезону 2019-2020 рр. для ДНЗ, НВК, ЗНЗ м. Бурштин та КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня»», від 08.10.2019 № 653 «Про початок 

опалювального сезону 2019-2020 рр.» та від 09.10.2019 № 665 «Про внесення змін в 

розпорядження міського голови від 08.10.2019 № 653 «Про початок опалювального сезону 

2019-2020 рр.»» (проект № 1129)                                                        



Виступили:. Голова виконкому запропонувала  підтримати даний проєкт.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 213 додається. 

Слухали: Про розгляд заяви щодо надання попереднього дозволу (заява А-725 від 

18.10.2019) 

Виступили: Володимир Гулик, голова комісії, відповідно до розпорядження міського голови 

від  24.10.2019 № 695  «Про створення комісії з розгляду заяви гр. Антонів Л.П.» Доповідач 

зазначив, що  комісія виїхала на місце та провела обстеження земельної ділянки (копія акту 

додається). Міський голова запросила в залу засідань заявницю та поцікавилась наступним. 

Чи буде добре це для міста? Чи відбуватиметься офіційне оформлення працівників в кафе 

«Едельвейс»? Чи є відповідні погодження Облавтодору тощо? Тетяна Білоока, головний 

архітектор міста, наголосила членам виконкому про наявність кадастрового номеру  із 

цільовим призначенням даної ділянки. Міський голова, Роксолана Джура, додала про 

неможливість прийняття рішення. Проте, після обговорення членами виконкому даного 

питання, перший заступник міського голови, Володимир Гулик, сформулював  наступний 

зміст рішення: 

«Надати гр. Антонів Лесі Петрівні попередній дозвіл на облаштування тимчасової зупинки 

автомобілів біля автодороги «Мукачево-Львів» (навпроти кафе «Едельвейс»), за умови 

погодження зі Службою автомобільних доріг України, Національною поліцією України з 

подальшим затвердженням на засіданні виконкому». Міський голова запропонувала 

проголосувати. 

Вирішили: надати попередній дозвіл . 

Голосували:   За-  9  (дев’ять) 

    Проти-   1 ( один ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 214 додається. 

РІЗНЕ. Міський голова пояснила членам виконкому ситуацію, що склалась при формуванні 

проекту міського бюджету на 2020 рік. 

 

 

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 

 


