ПРОТОКОЛ № 2
засідання виконавчого комітету
Бурштинської міської ради
від 24 лютого 2020 року

Початок о 16.00 год.
Закінчення 17.15 год.

Усього членів 15 (п’ятнадцять)
Присутні: 11 (одинадцять) список додається.
Відсутні: Шувар А.С., Бойчук Н.Р., Русиняк В.І., Савка П.С.
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
засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради прибуло 11 (одинадцять ) членів
виконавчого комітету (кворум є) та представники виконавчого апарату міської ради.
Міський голова зазначила, що порядок денний складається з 9 питань і запропонувала
проголосувати за такий порядок денний.
Вирішили: рішення прийнято.
Голосували: За- 11 (одинадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
У залу засідань зайшов член виконкому Петро Савка.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про затвердження Звіту про виконання річного фінансового плану за 2019 року
Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області
2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради у
2019 році
3. Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у структурних підрозділах
Бурштинської міської ради за 2019 рік
4. Про внесення змін в Інструкцію з діловодства у виконавчих органах Бурштинської міської
ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради від
26.09.2019 № 189
5. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 23.12.2019 року №241 «Про
визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні
правопорушення»
6. Про затвердження актів обстеження зелених насаджень на території м. Бурштин
7. Про затвердження Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій і її посадового складу у новій редакції
8.Розгляд заяв
9.Різне.

Слухали: Про затвердження Звіту про виконання річного фінансового плану за 2019 року
Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (проєкт
№ 1204)
Виступили: Міський голова надала слово Оксані Савчин, директору КНП. Доповідачка
ознайомила присутніх із виконанням річного фінансового плану за 2019 року. Міський
голова запропонувала підтримати даний проєкт .
Вирішили: затвердити Звіт про виконання річного фінансового плану за 2019 року
Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 13 додається.
Слухали: Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської
ради у 2019 році (проэкт № 1194)
Виступили: голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна Джура, надала слово
Марії Яцик, начальнику загального відділу та запропонувала коротко доповісти про
підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради у 2019 році.
Після ознайомлення з Довідкою, голова виконкому запропонувала проголосувати.
Вирішили: рішення прийнято.
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 14 додається
Слухали: Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у структурних
підрозділах Бурштинської міської ради за 2019 рік (проект № 1193)
Виступили: Марія Яцик, начальник загального відділу міської ради доповіла присутнім про
стан
виконавської
дисципліни в роботі з документами у структурних підрозділах
Бурштинської міської ради за 2019 рік. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура,
запропонувала членам виконкому підтримати даний проект.
Вирішили: підтримати пропозицію міського голови.
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 15 додається
Слухали: Про внесення змін в Інструкцію з діловодства у виконавчих органах Бурштинської
міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради від
26.09.2019 № 189 (проект № 1196)
Виступили: Марія Яцик, начальник загального відділу міської ради повідомила присутніх
про внесення змін в Інструкцію з діловодства у виконавчих органах Бурштинської міської
ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради від
26.09.2019 № 189. А саме : документи реєструються в електронних журналах реєстрації.
Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому
підтримати даний проект.
Вирішили: внести зміни в Інструкцію з діловодства у виконавчих органах Бурштинської
міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради від
26.09.2019 № 189

Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 16 додається.
Слухали: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 23.12.2019 року №241
«Про визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про
адміністративні правопорушення» (проект №1201 )
Виступили: Андрій Пергельський, головний спеціаліст юридичного відділу, який зазначив,
що на виконання прийнятого рішення міської ради «Про встановлення заборони продажу
пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових
суб’єктами господарювання незалежно від форм власності (крім закладів ресторанного
господарства) в період з 22.00 до 10.00 годин в межах території Бурштинської міської ради
Івано – Франківської області» виникла необхідність визначення уповноважених осіб, які
мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст.156 КУпАП,
керуючись ч.2 ст.255 КУпАП, ст.ст.40.Голова виконкому зазначила про необхідність
направлення даного рішення до Галицького ВП Тисменицького ВП ГУ Національної поліції
України у Івано – Франківській області. Андрій1 Іваськів, член виконкому, наголосив на
необхідності систематичного звітування уповноваженими особами перед виконкомом про
виконання рішення. Після обговорення проекту рішення, міський голова запропонувала
проголосувати.
Вирішили: внести зміни в рішення виконавчого комітету від 23.12.2019 року №241 «Про
визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про
адміністративні правопорушення»
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 17 додається
Слухали: Про затвердження актів обстеження зелених насаджень на території м. Бурштин
(проект №1203 )
Виступили: Світлана Августин, голвний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка
ознайомила присутніх зі зверненнями, що надійшли та з Актами обстежень зелених
насаджень, що підлягають видаленню. Міський голова запропонувала проголосувати.
Вирішили: затвердити акти обстеження зелених насаджень на території м. Бурштин .
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 18 додається
Слухали: Про затвердження Положення про міську комісію з питань техногенноекологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій і її посадового складу у новій редакції (проект № 1189)
Виступили: Олександр Іваськевич, головний спеціаліст з питань НС та ЦС міської ради,
який повідомив про необхідність затвердження Положення в новій редакції. Міський голова
запропонувала проголосувати.
Вирішили:затвердити Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій і її посадового складу у новій редакції
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 19 додається

8.Розгляд заяв
Слухали: Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській міській ДМШ (проект №
1202 )
Виступили: Тетяна Зорій, начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків.
Доповідач ознайомила присутніх із проектом рішення. Міський голова зазначила, що креми
пунктом проекту рішення зазначено дітей, які проживають на території сільських рад, що за
перспективним планом у війдуть до складу майбутньої Бурштинської ОТГ (діти учасників
АТО та багатодітних сімей). Міський голова запропонувала підтримати даний проєкт
рішення.
Вирішили: звільнити від оплати за навчання в Бурштинській міській ДМШ .
Голосували: За- 10 (десять)
Проти- 1 ( один )
Утримались - 1 (один)
Рішення № 20 додається
Слухали: Про надання дозволу на укладання договору дарування частини квартири на ім’я
неповнолітньої дитини (проект №1191 )
Виступили: Світлана Козар, начальник служби з прав захисту дітей. Яка зазначила, що дане
питання розглянуто на засіданні комісії з питань захисту прав дитини Протокол № 3 від
03.02.2020 (рішення № 6 додається). Міський голова запропонувала проголосувати.
Вирішили: надати дозвіл на укладання договору дарування частини квартири на ім’я
неповнолітньої дитини .
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 21 додається
Слухали: Про встановлення порядку участі батька у вихованні дитини (проект №1190 )
Виступили: Світлана Козар, начальник служби з прав захисту дітей. Яка зазначила, що дане
питання розглянуто на засіданні комісії з питань захисту прав дитини Протокол № 3 від
03.02.2020 (рішення № 8 додається). Міський голова запропонувала проголосувати
Вирішили: встановлення порядок участі батька у вихованні дитини .
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 22 додається
Слухали: Про встановлення порядку участі матері у вихованні дитини (проект №1192)
Виступили: Світлана Козар, начальник служби з прав захисту дітей. Яка зазначила, що дане
питання розглянуто на засіданні комісії з питань захисту прав дитини Протокол № 3 від
03.02.2020 (рішення № 7 додається). Міський голова запропонувала проголосувати
Вирішили: встановити порядок участі матері у вихованні дитини .
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 23 додається

Слухали: Про відмову гр. Паньків М.Я. у наданні дозволу на переведення приміщення з
нежитлового фонду (гараж) в житлове по вул. Шевченка,№1-Д в м. Бурштин (проект
№1199)
Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з
проектом рішення про відмову у наданні дозволу, оскільки для отримання дозволу,
відповідно до рішення міської ради від 25.03.2014 №10/40-14 « Про затвердження
Положення про порядок переведення житлових будинків, приміщень(квартир) у нежитлові
та нежитлових приміщень у житлові не надано повного пакету документів. Заявник не надав
ескізний проект реконструкції приміщення(гаражу) в житловий фонд
розроблений
сертифікованим архітектором , який планує перевести в житловий фонд. Міський голова
запропонувала проголосувати.
Вирішили: відмоити гр. Паньків М.Я. у наданні дозволу на переведення приміщення з
нежитлового фонду (гараж) в житлове по вул. Шевченка,№1-Д в м. Бурштин .
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 24 додається
Слухали: Про відмову гр. Паньків М.Я. у наданні дозволу на переведення приміщення з
нежитлового фонду (склад) в житлове по вул. Шевченка,№1-Е в м. Бурштин (проект
№1198)
Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з
проектом рішення про відмову у наданні дозволу, оскільки для отримання дозволу,
відповідно до рішення міської ради від 25.03.2014 №10/40-14 « Про затвердження
Положення про порядок переведення житлових будинків, приміщень(квартир) у нежитлові
та нежитлових приміщень у житлові не надано повного пакету документів. Заявник не надав
ескізний проект реконструкції приміщення(складу) в житловий фонд
розроблений
сертифікованим архітектором , який планує перевести в житловий фонд. Міський голова
запропонувала проголосувати.
Вирішили: відмовити гр. Паньків М.Я. у наданні дозволу на переведення приміщення з
нежитлового фонду (склад) в житлове по вул. Шевченка,№1-Е в м. Бурштин .
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 25 додається
Слухали: Про відмову гр.Антонів Л.П. у наданні дозволу на облаштування тимчасової
стоянки автотранспорту біля автодороги «Мукачево-Львів» (навпроти кафе «Едельвейс») в
м. Бурштин (проект №1197)
Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з
проектом рішення про відмову у наданні дозволу гр. Антонів Лесі Петрівни на
облаштування тимчасової стоянки автотранспорту біля автодороги «Мукачево-Львів»
(навпроти кафе «Едельвейс»), оскільки дана земельна площею 4,5465га належить до
комунальної власності Бурштинської міської ради згідно Витягу з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу
29720831), кадастровим номер 2621210300:01:004:0341, цільове призначення: для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, створення індустріального
парку.
Міський голова, Роксолана Джура, зазначила, що заявниця вже неодноразово зверталась до
виконкому з проханням надати дозвіл на облаштування тимчасової стоянки автомобілів за

власний кошт біля автодороги « Мукачево - Львів» (навпроти кафе «Едельвейс»).
Ураховуючи рішення виконкому від 24.10.2019 № 214 « Про розгляд заяви щодо надання
попереднього дозволу», міський голова запропонувала взяти даний проєкт рішення за основу
та проголосувати.
Вирішили: взяти за основу .
Голосували: За- 9 (дев’ять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 3 (три)
Виступили: міський голова запропонувала внести зміни в проєкт рішення. А саме: замінити
слово «відмовити» словом «надати» та запропонувала членам виконкому проголосувати.
Голосували: За- 8 (вісім)
Проти- 1 ( один )
Утримались - 3 (три)
Вирішили: внести зміни.
Виступили: міський голова запропонувала проголосувати за прийняття рішення в цілому зі
змінами.
Голосували: За- 8 (вісім)
Проти- 1 ( один )
Утримались - 3 (три)
Вирішили:надати гр.Антонів Л.П. дозвіл на облаштування тимчасової стоянки
автотранспорту біля автодороги «Мукачево-Львів» (навпроти кафе «Едельвейс») в
м.Бурштин
Рішення № 26 додається
Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Цимбалістою Г.Д.
м. Бурштин (проект № 1200)
Виступили: Володимир Гулик, голова комісії з приватизації житлового фонду, зазначив, що
на засідання Комісії пакет документів надано у повному обсязі, підстави для відмови
відсутні. Міський голова запропонувала проголосувати.
Вирішили: оформити право власності на квартиру за громадянкою Цимбалістою Г.Д. м.
Бурштин .
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 27 додається
Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за громадянином Пінтоха П.В.
м.Бурштин (проект №1195)
Виступили: Володимир Гулик, голова комісії з приватизації житлового фонду, зазначив, що
на засідання Комісії пакет документів надано у повному обсязі, підстави для відмови
відсутні. Міський голова запропонувала проголосувати.
Вирішили:оформити право власності на квартиру за громадянином Пінтоха П.В. м.Бурштин
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 28 додається
Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за громадянином Пінтоха П.В.
м.Бурштин (проект №1188)

Виступили: Володимир Гулик, голова комісії з приватизації житлового фонду, зазначив, що
на засідання Комісії пакет документів надано у повному обсязі, підстави для відмови
відсутні. Міський голова запропонувала проголосувати.
Вирішили:оформити право власності на квартиру за громадянином Пінтоха П.В. м.Бурштин
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 29 додається
У залу засідань зайшла Наталія Бойчук, член виконкому.
9.РІЗНЕ
Міський голова повідомила присутнім інформацію щодо
- затвердження Перспективного плану області та про прийняття сільськими радами
(с.Бовшів та с.Задністрянськ) рішень про вихід з нього;
- питання про відсутність комунікації з компанією ДТЕК;
- семінару EdCamp (березень);
- анонсування заходів в місті.
Роксолана Олександрівна подякувала усім присутнім членам
запропонувала закрити чергове засідання виконавчого комітету.

Міський голова

Роксолана Джура

Протокол вела
Керуючий справами
Виконкому

Світлана Видай

виконкому
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