
ПРОТОКОЛ № 5 

 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 28 травня 2020 року       Початок о 12.00 год. 

           

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 9 (дев’ять) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й., Бойчук Н.Р., Вербовський А.Я., Русиняк В.І., Савка П.С., Гулик В.Р. 

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: Роксолана Олександрівна, зазначила, що на чергове засідання виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 9 (дев’ять) членів виконавчого комітету 

(кворум є). Міський голова зазначила, що порядок денний складається з 6 питань і 

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

пропозиції. Надія Кицела, член виконкому запропонувала  внести в порядок денний розгляд 

проектів рішення №№  , секретар виконкому запропонувала розглянути на засіданні проєкт 

рішення № .міський голова запропонувала проголосувати про взяття за основу порядку 

денного. 

 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9   (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Слухали: про внесення змін в порядок денний 

Виступили: міський голова поставила на голосування пропозицію Надії Кицели, члена 

виконкому. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9   (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Слухали: про внесення змін в порядок денний 

Виступили: міський голова поставила на голосування пропозицію Світлдани Видай, члена 

виконкому. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9   (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Слухали: про внесення змін в порядок денний 



Виступили: міський голова поставила на голосування порядок денний в цілому зі змінами 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9   (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2020 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

2. Про зняття з контролю рішень виконкому 

3 Про зняття з контролю  рішень виконкому 

4. Про  затвердження акту  обстеження  зелених насаджень на території  м. Бурштин 

5. РОЗГЛЯД ЗАЯВ. 

6.  Різне. 

 

У залу засідань зайшов член виконкому Петро Савка. 

 

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 № 1231)                                                        

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-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 46 додається. 

 

Слухали: Про зняття з контролю рішень виконкому (проект № 1230)                                                        

Виступили: Світлана Видай, керуючий справами виконкому. Голова виконавчого комітету, 

Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому проголосувати.  

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 47 додається. 

 

Слухали: Про зняття з контролю рішень виконкому (проект № 1232)                                                        
Виступили: Світлана Видай, керуючий справами виконкому. Голова виконавчого комітету, 

Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проект.  

Вирішили: рішення прийнято. 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 48 додається. 



 

Слухали: Про затвердження акту обстеження зелених насаджень на території м.Бурштин 

(проект № 1233)                                                        
Виступили: Світлана Августин, спеціаліст земельно-екологічного відділу. Голова 

виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати 

даний проект.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 49 додається. 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладання договору дарування частини квартири 

на ім’я малолітньої дитини  (проект № 1219)                                                        

Виступили: Василина Джуган, спеціаліст служби у справах дітей. Голова виконавчого 

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

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 50 додається. 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладання договору дарування частини квартири 

на ім’я малолітньої дитини  (проект № 1220)                                                        
Виступили: Василина Джуган, спеціаліст служби у справах дітей. Голова виконавчого 

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

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 51 додається. 

 

Слухали: Про встановлення порядку участі батька у вихованні дитини (проект № 1221 )                                                        
Виступили: Василина Джуган, спеціаліст служби у справах дітей. Голова виконавчого 

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

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 52 додається. 

 

Слухали: Про зарахування на квартирний  облік за місцем проживання у виконкомі міської 

ради із занесенням у список громадян, що мають право на першочергове одержання житла 

Сірачинську Наталію Іванівну та членів її сім'ї (проект № 1217 )                                                        

Виступили: Надія Кицела, голова громадської житлової комісії. Голова виконавчого 

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

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 53 додається. 

 



Слухали: Про відмову у зарахуванні на соціальний квартирний  облік за місцем проживання 

у виконкомі міської ради Сірачинської Наталії Іванівни та членів її сім'ї (проект № 1217 )                                                        

Виступили:Надія Кицела, голова громадської житлової комісії. Голова виконавчого 

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

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 54 додається. 

 

Слухали: Про зарахування на квартирний  облік за місцем проживання у виконкомі міської 

ради Суховій Ольги Василівни та членів її сім'ї (проект № 1217 )                                                        

Виступили: Надія Кицела, голова громадської житлової комісії. Голова виконавчого 

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

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 55 додається. 

 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за громадянином Столяр В.З. 

м.Бурштин  (проект № 1228 )                                                        

Виступили: Ірина Бандура, заступник голови комісії з приватизації майна. Голова 

виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати 

даний проект.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 56 додається. 

 

Слухали: Про видачу гр. Чорній Є.П. дублікату свідоцтва про право власності на квартиру 

№ 1 по вул.Січових Стрільців,3 в м.Бурштин (проект № 1229 )                                                        

Виступили: Ірина Бандура, заступник голови комісії з приватизації майна. Голова 

виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати 

даний проект.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 57 додається. 

 

Слухали:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною (проект № 1233 )                                                        

Виступили: Василина Джуган, спеціаліст служби у справах дітей. Голова виконавчого 

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

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 58 додається. 

 

 



Слухали:  Про включення у список учасників АТО та надання йому відповідних пільг 

(проект № 1215 )                                                        

Виступили: Надія Кицела, голова Координаційного комітету. Голова виконавчого комітету, 

Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проект.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 59 додається. 

 

Слухали:  Про погодження графіку роботи магазину «Бородатий майстер» по 

вул.С.Стрільців, 7, м.Бурштин (проект № 1215 )                                                        

Виступили: Світлана Видай, секретар виконавчого комітету. Голова виконавчого комітету, 

Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проект.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 60 додається. 

 

6.РІЗНЕ 

 

Роксолана Олександрівна повідомила присутнім про епідеміологічну ситуацію на 

території громади та ситуацію із сміттєзвалищем. Голова, також, наголосила на 

ймовірній передачі на баланс майбутнього ОТГ  соціальних об’єктів ВП ДТЕК 

«Бурштинська ТЕС  та, подякувавши всім членам виконкому, запропонувала закрити  

дистанційне  засідання виконавчого комітету. 

 

 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела 

 

Керуючий справами 

Виконкому       Світлана Видай 


