ПРОТОКОЛ № 19
позачергового засідання виконавчого комітету
Бурштинської міської ради
від 16 грудня 2019 року

Початок о 16.00 год.
Закінчення 17.05 год.

Усього членів 15 (п’ятнадцять)
Присутні: 8 (вісім) список додається.
Відсутні: Шувар А.Й.,Іванцев І.М., Іваськів А.С., Бойчук Н.Р., Русиняк В.І, Вербовський
А.Я., Ємбрик М.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 8 (вісім )
членів виконавчого комітету (кворум є). Міський голова зазначила, що порядок денний
складається з 2 питань і запропонувала проголосувати за такий порядок денний, якщо у
членів виконкому відсутні зауваження.
Вирішили: рішення прийнято.
Голосували: За- 8 (вісм)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення
2. Різне.
Міський голова, Роксолана Джура, зачитала лист ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО» від 12.12.2019 № 19/2352 « Щодо проекту рішення виконавчого комітету
Бурштинської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення», що надійшла 16.12.2019 (лист додається). Голова
виконкому відзначила, що відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 р. № 130 «Про
затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні
послуги з обґрунтуванням такої необхідності», з метою одержання зауважень і пропозицій
фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань, 14 листопада 2019, об 11:14 було повідомлено про
оприлюднення проєкту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про
встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» й
кінцевим
строком, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань
приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється виконавцем комунальних послуг, але
він не може бути меншим за 7 календарних днів та більшим ніж 14 календарних днів з дня
повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на комунальні послуги (або

встановити тарифи). Тому даний лист втратив свою актуальність. Окрім того,
вищезазначений проект рішення було опубліковано у розділі Е-консультацій на офіційному
веб-сайті Бурштинської міської ради, де кінцевим терміном прийняття зауважень та
пропозицій відповідно до Положення, зазначено 13 грудня 2019 року. Тому й в даному
випадку усі терміни сплили.
У залу засідань зайшла Марія Ємбрик та Володимир Русиняк , члени виконкому
(16.23)
Слухали: Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення (проект № 1139)
Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з
проєктом рішення. Ірина Бандура, завідувач сектору ЖКГ міської ради, доповіла присутнім
про те, що 13.08.2019 від КП «Житловик» надійшов лист щодо встановлення розрахунку
тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік. (лист
від 13.08.2019 № 196). Адміністрація КП «Житловик» надала розрахунок діючих і планових
тарифів з водопостачання та водовідведення на 2020рік, структуру тарифу, а також, проект
інвестиційної програми КП «Житловик» на 2020 рік і річний план. Міський голова
запропонувала членам виконкому ознайомитись з наданими матеріалами, обговорити перед
прийняттям рішення. Після бурхливого обговорення, заслухавши пропозиції та зауваження
членів виконкому, зваживши всі ймовірні ризики та, враховуючи норми чинного
законодавства, міський голова запропонувала прийняти рішення відповідно до
запропонованого проекту рішення.
Вирішили: рішення не прийнято.
Голосували: За- 0 (нуль)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 10 (нуль)
Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала протокольно
доручити КП «Житловик» та Ірині Бандурі, завідувачу сектору ЖКГ, доопрацювати даний
проєкт рішення (напрацювати більш лояльний для населення тариф) та повторно розглянути
на черговому засіданні виконкому 23.12.2019.
Вирішили: підтримати пропозицію міського голови.
Голосували: За- 10 (десять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
2.РІЗНЕ Міський голова, Роксолана Джура, доповіла присутнім про відновлення дорожнього
покриття по вул. Енергетиків ( у 2019 році виділено близько 86 тис.грн з міського
бюджету), про заходи, що вже відбулися та ще відбудуться в місті до кінця 2019 року, надала
вичерпну інформацію щодо ліквідації заборгованості по заробітній платі в комунальних
установах міста та запросила членів виконкому на засідання сесії міської ради 20.12.2019
(прийняття бюджету міста на 2020 рік).
Роксолана Олександрівна подякувала усім присутнім членам
запропонувала закрити позачергове засідання виконавчого комітету.
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