
ПРОТОКОЛ № 20 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 23 грудня 2019 року       Початок о 12.00 год. 

          Закінчення 13.00 год. 

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 8 (вісім) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.С., Іваськів А.С., Іванцев І.М, 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  

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

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

Міський голова зазначила, що порядок денний складається з 5 питань і запропонувала 

проголосувати за такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні зауваження. 

Голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна Джура, 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: Надія Кицела, заступник міського голови, яка запропонувала винести на розгляд 

виконкому додаткові 2 проєкти рішень № 1175 та 1176. Міський голова запропонувала 

підтримати її пропозицію. 

Вирішили: внести зміни в порядок денний 

Голосували:   За-   8   (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

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

Виступили: голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна Джура, запропонувала 

членам виконкому затвердити порядок денний зі змінами. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8  (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про внесення змін у п.2 рішення виконкому від 25.12.2015 № 242 «Про затвердження 

Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради 

2. Про визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення. 

3. Про хід виконання рішення виконкому від 23.08.2019 № 162 «Про порядок оприлюднення  

наборів даних у формі відкритих даних» 

4. Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Бурштинської  міської ради 

на 2020 рік 

5. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету. 

 

У залу засідань зайшов Ігор Іванцев, член виконкому. 

Слухали: Про внесення змін у п.2 рішення виконкому від 25.12.2015 № 242 «Про 

затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Бурштинської 

міської ради  (проект № 1170)                                                        

Виступили:. Надія Кицела, голова опікунської ради,  яка наголосила на кадрових змінах в 

складі опікунської ради. Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення  № 240 додається.  

 

Слухали: Про визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення (проєкт № 1171)                                                        
Виступили:.Володимир Гулик, голова адміністративної комісії, зазначив про зміни у 

кадровому складі уповноважених осіб.Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 241 додається. 

 

Слухали: Про хід виконання рішення виконкому від 23.08.2019 № 162  «Про порядок 

оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних» (проєкт № 1132) 

Виступили: Світлана Видай, керуючий справами виконкому, яка відзвітувалась за 

пророблену роботу за квартал 2019 року та повідомила плани на 2020 рік. Міський голова 

запропонувала проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 242 додається. 

 

Слухали: Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради на 2020 рік   (проєкт № 1172) 
Виступили: Світлана Видай, керуючий справами виконкому, яка відзвітувалась за 

пророблену роботу за  2019 рік та повідомила плани на 2020 рік. Міський голова 

запропонувала проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 



Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 243 додається. 

 

Слухали: Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету (проєкт № 1167) 

Виступили:. Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 244 додається. 

 

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

(проєкт № 1166) 

Виступили:Наталя Тварок, головний спеціаліст відділу культури та освіти міської ради. 

Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 245 додається. 

 

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

освіти  м. Бурштина (проєкт № 1173 та 1174) 

Виступили: Наталя Тварок, головний спеціаліст відділу культури та освіти міської ради. 

Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 246 додається. 

 

Слухали: Про надання дозволу неповнолітній дитині на укладання договору купівлі-

продажу щодо відчуження  1/6 частини квартири (проєкт № 1160) 

Виступили: Надія Кицела, заступник голови комісії, яка зачитала рішення № 70 від 

02.12.2019 (додається). Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 247 додається. 

 

Слухали:  Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку по вул. Шухевича, 2/10  

Теребушко Надії Андріївні (проєкт № 1161) 

Виступили: Надія Кицела, голова громадської житлової комісії. Міський голова 

запропонувала проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 248 додається. 



Слухали:   Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання у 

виконкомі міської ради Федоронько Мар'яни Миколаївни та членів її сім'ї  (проєкт № 1162) 

Виступили: Надія Кицела, голова громадської житлової комісії. Міський голова  

запропонувала проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 249 додається. 

 

Слухали:    Про внесення змін до  рішення виконкому від 20.12.2011р. № 417  «Про 

оформлення права власності  на приміщення столярного цеху ПП «Стівон» в м. Бурштин, 

вул.Нова,25-А»   (проєкт № 1165) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста. Міський голова  запропонувала 

проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 250 додається. 

 

Слухали:   Про внесення змін до рішення виконкому від 05.06.2007 № 103 «Про переведення 

приміщення  із житлового в нежитлове» (проєкт № 1164) 
Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста. Міський голова  запропонувала 

проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 251 додається. 

 

Слухали:  Про надання дозволу на реконструкцію  нежитлової будівлі, магазину під 

встановлення тимчасової споруди по вул. Калуська, б/н, м. Бурштин підприємцю Савків С.В. 

(проєкт № 1169) 
Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста. Міський голова  запропонувала 

проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 252 додається. 

 

Слухали:  Про  відмову гр.Бублінському В.В. у наданні дозволу на облаштування 

тимчасової стоянки автотранспорту  по вул. Калуська в м. Бурштин (проєкт № 1163) 
Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста. Після обговорення міський голова  

запропонувала проголосувати. 

Вирішили:  рішення не прийнято. 
Голосували:   За-   0 (нуль) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  9 (дев’ять) 

 

 



Слухали: міський голова  запропонувала направити дане питання на довивчення. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови та направити документи на до 

вивчення. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

Слухали: Про оформлення права власності на  житлове приміщення в гуртожитку за  

громадянином Засипко М.Я. м. Бурштин (проєкт № 1158) 
Виступили: Володимир Гулик, голова комісії. Міський голова  запропонувала 

проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 253 додається. 

 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за  громадянинкою Котова Л.О. 

 м. Бурштин (проєкт № 1159) 

Виступили: Володимир Гулик, голова комісії. Міський голова  запропонувала 

проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 254 додається. 

 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за  громадянинкою Котова Л.О. 

 м. Бурштин (проєкт № 1168) 

Виступили: Володимир Гулик, голова комісії. Міський голова  запропонувала 

проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 255 додається. 

 

 

Слухали: Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (проєкт № 1176) 
Виступили: Маряна Беднаж, головний бухгалтер КНП. Міський голова  запропонувала 

проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 256 додається. 

 

 

 

 



 

Слухали: Про призначення стипендії  Бурштинської міської ради в галузі освіти для 

обдарованих дітей  міста Бурштина (проєкт № 1175) 
Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти та науки міської ради. 

Богдан Рибчук, член виконкому, запропонував внести корективи в проєкт й чітко зазначити 

суму щомісячної стипендії 300 грн. Міський голова  запропонувала проголосувати за основу. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

Виступили:Міський голова  запропонувала проголосувати за пропозицію Богдана Рибчука, 

члена виконкому 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

Виступили: Міський голова  запропонувала проголосувати за проект в цілому. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 257 додається. 

 

 

6.РІЗНЕ 

 

Роксолана Олександрівна подякувала усім присутнім членам виконкому та 

запропонувала закрити чергове засідання виконавчого комітету. 

 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 

 

 

 

Протокол вела 

 

 

В.о. керуючого справами 

виконкому       Надія Кицела 
 


