
ПРОТОКОЛ № 4 

 

ДИСТАНЦІЙНОГО 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 30 квітня 2020 року       Початок о 14.00 год. 

           

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 9 (дев’ять) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й., Іваськів А.С., Мельничук Р.В., Рибчук Б.Б.,  

                  Вербовський А.Я.,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 дистанційного засідання виконкому міської 

ради. 

Виступили: голова виконавчого комітету зазначила про проведення виконкому відповідно 

до розпорядження від 08.04.2020 № 190 « Про визначення порядку проведення дистанційних 

засідань колегіальних органів Бурштинської міської ради». Роксолана Олександрівна, 

зазначила, що на  дистанційне чергове засідання виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради зареєстровано 9 (дев’ять) членів виконавчого комітету (кворум є). Міський голова 

зазначила, що порядок денний складається з 5 питань і запропонувала проголосувати за 

такий порядок денний 

 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9   (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про внесення змін до фінансового плану за I квартал 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

2. Про затвердження Положення про Комісію по визначенню кандидатур на присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня» 

3. Про передачу у власність філії «Північна» АТ  «Прикарпаттяобленерго» проводу СІП 4*50 

від ТП-290 м. Бурштин та  ізольованого вводу 

4. РОЗГЛЯД ЗАЯВ. 



5.  Різне. 

 

Слухали:  Про внесення змін до фінансового плану за I квартал 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (проект № 1227)                                                        
Виступили: Оксана Савчин, директор КНП, ознайомила присутніх з проектом рішення та 

безпосередньо з Фінансовим планом. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, 

запропонувала членам виконкому підтримати даний проект.  

Вирішили: рішення прийнято. 
Голосували:   За-   9 (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 40 додається. 

 

Слухали: Про затвердження Положення про Комісію по визначенню кандидатур на 

присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (проект № 1214)                                                        

Виступили: Надія Кицела, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам 

виконкому проголосувати.  

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9 (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 41 додається. 

 

Слухали: Про передачу у власність філії «Північна» АТ  «Прикарпаттяобленерго» проводу 

СІП 4*50 від ТП-290 м. Бурштин та  ізольованого вводу (проект № 1222)                                                        
Виступили: Володимир Гулик, перший заступник міського голови. Голова виконавчого 

комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проект.  

Вирішили: рішення прийнято. 
Голосували:   За-   9 (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 42 додається. 

 

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 
(проект № 1223)                                                        

Виступили: Надія Кицела, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам 

виконкому підтримати даний проект.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   9 (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 43 додається. 

 

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

(проект № 1213)                                                        
Виступили: Надія Кицела, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам 

виконкому підтримати даний проект.  

Вирішили: рішення прийнято 



Голосували:   За-   9 (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 44 додається. 

 

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

освіти м. Бурштина  (проект № 1224)                                                        

Виступили: Надія Кицела, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам 

виконкому підтримати даний проект.  

Вирішили:  

Голосували:   За-   9 (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 45 додається. 

 

5.РІЗНЕ 

 

Роксолана Олександрівна повідомила присутнім про сплату ВП ДТЕК «Бурштинська 

ТЕС» ПДФО до місцевого бюджету частини боргу, про дотримання карантинних 

заходів на «травнені свята» тощо  та, подякувавши всім членам виконкому, 

запропонувала закрити  дистанційне  засідання виконавчого комітету. 

 

 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела 

 

Керуючий справами 

Виконкому       Світлана Видай 


