ПРОТОКОЛ № 6
чергового засідання виконавчого комітету
Бурштинської міської ради
від 23 червня 2020 року

Початок о 15.00 год.

Усього членів 15 (п’ятнадцять)
Присутні: 9 (дев’ять) список додається.
Відсутні: Шувар А.Й., Бойчук Н.Р., Русиняк В.І., Кицела Н.Ю.,, Гулик В.Р.,
Витриховський Р.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 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.
Вирішили: рішення прийнято.
Голосували: За- 9 (дев’ять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про новий посадовий склад міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
2. Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати у
Бурштинській міській дитячій музичній школі на 2020-2021 навчальний рік
3. Про хід виконання рішення виконкому від 23.12.2019 № 241 «Про визначення
уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні порушення»
4. Про затвердження персонального складу комісії з питань захисту прав дитини виконавчого
комітету Бурштинської міської ради
5. РОЗГЛЯД ЗАЯВ.
6. Різне.
У залу засідань зайшов член виконкому Ростислав Витриховський.

Слухали: Про новий посадовий склад міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій (проект № 1237)
Виступили: Олександр Іваськевич, головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ, доповів
присутнім про внесення змін до посадового складу міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (кадрових змін, враховуючи службову записку
від 12.06.2020 № 03/14-23). 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 № 61 додається.
Слухали: Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати у
Бурштинській міській дитячій музичній школі на 2020-2021 навчальний рік (проєкт № 1239)
Виступили: Тетяна Зорій, начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків. Голова
виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись членам виконкому із
зауваженнями фінансового відділу міської ради та запропонувала взяти даний проєкт
рішення за основу .
Вирішили: рішення прийнято.
Голосували: За- 10 (десять)
Проти- 0 (нуль)
Утримались - 0 (нуль)
Слухали: Про направлення на доопрацювання проєкту рішення від 10.06.2020 № 1239
Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам
виконкому направити даний проєкт рішення на доопрацювання та розглянути на наступному
засіданні виконкому.
Вирішили: рішення прийнято.
Голосували: За- 10 (десять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Слухали: Про хід виконання рішення виконкому від 23.12.2019 № 241 « Про визначення
уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні
порушення» (проект № 1240)
Виступили: Ірина Рибчук, секретар адмінкомісії та Світлана Видай, секретар виконкому.
Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення.
Вирішили: рішення прийнято
Голосували: За- 10 (десять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 62 додається.
Слухали: Про затвердження персонального складу комісії з питань захисту прав дитини
виконавчого комітету Бурштинської міської ради в новій редакції (проект № 1241)
Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей. Голова виконавчого
комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт.
Вирішили: рішення прийнято
Голосували: За- 10 (десять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 63 додається.

РОЗГЛЯД ЗАЯВ
Слухали: Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу квартири від імені
малолітніх дітей, щодо відчуження житла співвласниками якого вони є (проект № 1245)
Виступили: Світлана Козар, начальник 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 № 64 додається.
Слухали: Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу дачного будинку та
земельної ділянки на ім’я малолітньої дитини (проект № 1244 )
Виступили: Світлана Козар, начальник 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 № 65 додається.
Слухали: Про доцільність позбавлення батьківських прав (проект № 1243 )
Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах діте. 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 № 66 додається.
Слухали: Про надання дозволу на укладання договору дарування квартири на ім’я
неповнолітньої дитини (проект № 1242 )
Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах діте. 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 № 67 додається.
Слухали: Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання у
виконкомі міської ради Онуфришин Оксани Михайлівни та членів її сім'ї (проект № 1235 )
Виступили: Світлана Видай, секретар 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 № 68 додається.
Слухали: Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання
у виконкомі міської ради Горлатої Катерини Любомирівни та членів її сім'ї (проект № 1236 )

Виступили: Світлана Видай, секретар 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 № 69 додається.
6.РІЗНЕ
Роксолана Олександрівна повідомила присутнім про ситуацію, що склалась та про
ймовірній ризики та виклики для громади. Подякувавши всім членам виконкому,
міський голова запропонувала закрити чергове засідання виконавчого комітету.

Міський голова

Роксолана Джура

Протокол вела
Керуючий справами
Виконкому

Світлана Видай

