
ПРОТОКОЛ № 8 

 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 31 серпня 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.,Вербовський А.Я., Ємбрик М.Я., 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) (Витриховський Р.І –онлайн), тому засідання є правомочним. Міський голова 

зазначила, що  порядок денний складається з 10 питань і запропонувала проголосувати за 

такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні пропозиції. Члени виконкому Надія 

Кицела та Світлана Видай запропонували доповнити порядок денний проектом № 1284 та 

1285 відповідно. Міський голова запропонувала взяти за основу порядок денний. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9 (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

Слухали: Про внесення змін до порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: Роксолана Олександрівна поставила на голосування пропозиції членів 

виконкому 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9 (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

Слухали: Про затвердження порядку денного засідання виконкому міської ради в цілому. 

Виступили: Роксолана Олександрівна поставила на голосування порядок денний в цілому  

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9 (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про  стан  виконавської  дисципліни в роботі з документами  у структурних  підрозділах 

Бурштинської  міської ради  за І півріччя 2020 року. 

2. Про  підсумки роботи із зверненнями громадян   у   виконавчому  комітеті міської   ради   

за І півріччя 2020 року. 

3. Про Звіт про виконання фінансового плану за IІ квартал 2020 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 
4. Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати  

у Бурштинській міській дитячій  музичній школі на 2020-2021 навчальний рік. 

5. Про відведення місць для розміщення матеріалів  передвиборної агітації. 

6. Про зняття з контролю рішень виконкому.  

7. Про втрату чинності рішення виконкому  від 24.11.2016 № 253 «Про надання Чолій  

Любов Тарасівні статусу дитини-сироти  та такої, що потребує опіки». 

8. Про встановлення батьківської плати за харчування дітей  у закладах дошкільної освіти 

міста. 

9. РОЗГЛЯД ЗАЯВ. 

10.  Різне. 

 

Слухали: Про   стан  виконавської  дисципліни в роботі з документами  у структурних   

підрозділах Бурштинської  міської ради за І півріччя 2020 року (проєкт № 1254) 

Виступили: Марія Яцик, начальник загального відділу , яка ознайомила присутніх із 

Інформацією про стан  виконавської  дисципліни в роботі з документами  у структурних   

підрозділах Бурштинської  міської ради за І півріччя 2020 року. Міський голова 

запропонувала проголосувати за даний проєкт. 

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

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 83 додається. 

 

Слухали: Про підсумки роботи із зверненнями громадян   у   виконавчому  комітеті міської   

ради   за І півріччя 2020 року (проєкт № 1255)    

Виступили: Лариса Сьома, головний спеціаліст загального відділу , яка ознайомила 

присутніх із Довідкою про підсумки роботи із зверненнями громадян   у   виконавчому  

комітеті міської   ради   за І півріччя 2020 року. Міський голова запропонувала 

проголосувати за даний проєкт. 

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

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 84 додається. 

 

Слухали: Звіт про виконання фінансового плану за II квартал 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (проект № 1270)                                                        
Виступили: Юлія Пергельська, бухгалтер КНП «БМЦ ПМСД» доповіла присутнім про звіт 

про виконання фінплану за ІІ квартал 2020 року. Голова виконавчого комітету, Роксолана 

Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення. Ростислав 

Витриховський , член виконкому, вийшов з онлайн - конференції. 

Вирішили: рішення прийнято. 



Голосували:   За-   8 ( вісім ) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 85 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: Голова виконавчого комітету міської ради запропонувала членам виконкому 

ознайомитись із проєктом рішення та надала слово Тетяні Зорій, начальнику відділу 

культури та туризму та директору КЗ Оксані Королевич. Заслухавши доповідачів, Роксолана 

Джура, запропонувала членам виконкому обговорити даний проєкт та висловити свої думки 

чи пропозиції щодо запропонованого контингенту учнів. Виступили: Роксолана Джура, 

Андрій Іваськів, Надія Кицела. Після обговорення, голова виконкому поставила на 

голосування  даний проєкт рішення . 

Вирішили: рішення прийнято. 
Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (нуль) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 86 додається. 

 

Слухали: Про відведення місць для розміщення матеріалів  передвиборної агітації. (проєкт 

№ 1274) 
Виступили: Світлана Видай, керуючий справами виконкому, яка заначила, що на виконання 

п.32 КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ основних організаційних заходів з підготовки та проведення 

чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, що затверджений постановою ЦВК від 

08.08.2020 № 163 «Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та 

проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року» ОМС зобов’язані відвести 

місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації під час чергових місцевих виборів 25 

жовтня 2020 року. Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати проєкт 

рішення та проголосувати.  

Вирішили: рішення прийнято. 
Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 87 додається. 

 

Слухали: Про зняття з контролю рішень виконкому (проєкт № 1256)                                                        

Виступили: Світлана Видай, секретар виконкому, зазначила, що відповідні рішення були в 

виконані в повному обсязі то потребують зняття з контролю. Роксолана Джура, 

запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення. 

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 88 додається. 

 

Слухали: Про втрату чинності рішення виконкому  від 24.11.2016 № 253 «Про надання 

Чолій  Любов Тарасівні статусу дитини-сироти  та такої, що потребує опіки» (проєкт № 

1269)                                                        



Виступили: Світлана Видай, секретар виконкому, зазначила, що враховуючи смерть дитини 

–сироти (копія свідоцтва про смерть додається) рішення виконкому автоматично втрачає 

чинність. Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт 

рішення. 

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 89 додається. 

 

Слухали: Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти міста 

(проєкт № 1273)                                                       

Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти та науки, яка ознайомила 

присутніх з проєктом рішення та наголосила на змінах у чинному закононодавстві щодо 

категорії дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Роксолана Джура, запропонувала 

членам виконкому підтримати даний проєкт рішення із доповненням. 

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 90 додається. 

 

РОЗГЛЯД ЗАЯВ. 

 

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 

(проєкт № 1272)                                                        
Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти та науки, яка ознайомила 

присутніх з проєктом рішення та зазначила, що в проміжок між висвітленням проекту 

рішення та розглядом надійшло ще 2 заяви від жителів міста (Суховій О.В. та Кулинич Г.М.) 

Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення. 

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 91 додається. 

 

Слухали: Про надання дозволу на встановлення велопарковки на території м.Бурштин 

 (проєкт № 1262)                                                        

Виступили: Світлана Видай, секретар виконкому, зазначила, що враховуючи рекомендації 

Асоціації велосипедистів встановлено велопарковку навпроти центрального входу в ЦНАП. 

Проєкт отримав всі погодження, зауваження відсутні. Роксолана Джура, запропонувала 

членам виконкому підтримати даний проєкт рішення. 

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 92 додається. 

 

Слухали: Про  надання дозволу на виготовлення технічної документації на підключення газу 

до житлового будинку (проєкти № 1263 та 1266)                                                        



Виступили: Світлана Видай, секретар виконкому, зазначила, що звернення розглянуті 

Володимиром Гуликом, профільним заступником. Проекти погоджено, зауваження відсутні. 

Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення. 

Вирішили: рішення прийняті 
Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 93 та 94 додаються. 

 

Слухали: Про оформлення права власності  на квартири за громадянами м.Бурштин 

 (проєкти № 1267 та № 1271)                                                        

Виступили: Світлана Видай, секретар виконкому, зазначила, що звернення розглянуті 

Володимиром Гуликом, профільним заступником, головою Комісії. Проєкти погоджено, 

зауваження відсутні Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний 

проєкт рішення. 

Вирішили: рішення прийняті. 
Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 95 та № 96 додаються. 

 

Слухали: Про  відмову гр. Череватому Ю.М. у наданні дозволу на облаштування тимчасової 

стоянки автотранспорту по вул. Калуська в м. Бурштин (проєкт № 1268)                                                        
Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з 

проектом рішення. Члени виконкому зазначили, що дана територія дійсно потребує 

облаштування, проте заявникові слід звертатися безпосередньо до  МНВК та Бурштинської 

міської ради. Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 97 додається. 

 

Слухали: Про доцільність і строки влаштування  дітей на цілодобове перебування до  

закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей (проект № 1275)                                                        

Виступили: Світлана Козар, начальник служби ССД, яка доповідала в режимі ZOOM-

конференції. Доповідачка зазначила, що даний проєкт рішення прийнято на засіданні 

профільної комісії (копія рішень № 45 та 44 додається). Голова виконавчого комітету, 

Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти- 0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 98 додається. 

 

Слухали: Про встановлення порядку участі батька у вихованні дитини (проєкт № 1280 )                                                        
Виступили: Світлана Козар. Начальник служби у справах дітей, зазначила, що дане питання 

було розглянуто на засіданні комісії (копія рішення №37 від 10.08.2020 додається). Голова 

виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому проголосувати 

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 



    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 99 додається. 

 

Слухали: Про влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування (проєкт № 1281)                                                        

Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей, зазначила, що дане питання 

було розглянуто на засіданні комісії та потребує підтримки (копія рішення № 41 додається). 

Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 100 додається. 

 

Слухали: Про доцільність і строки влаштування дітей на цілодобове перебування до 

закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей (проекти  № 1282 та 1283 )                                                        
Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей, зазначила, що питання 

розглянуті відповідною Комісією (копія рішення № 42 та №43 додаються). Голова 

виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати дані 

проекти рішень.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-  8  (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 101 та 102 додаються. 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу квартири від імені 

малолітньої дитини,  щодо відчуження житла співвласниками якого вона є (проєкти № 1276, 

1277, 1278, 1279 )                                                        
Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей, зазначила, що дані питання 

були розглянуті на засіданні комісії ( копії рішень додаються). Голова виконавчого комітету, 

Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати дані проєкти.  

Вирішили: рішення прийняті. 
Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 103, 104, 105 та 106 додаються. 

 

Слухали: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.04.2019 р. №75 «Про 

встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста» 

(проєкт  № 1284 )                                                        

Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти та науки міської ради, яка 

зазначила, що відповідно до внесених змін у чинне законодавство, пропонується внести 

зміни до рішення виконавчого комітету від 23.04.2019 р. №75 «Про встановлення 

батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста». Внести зміни до 

пункту 2 рішення виконавчого комітету від 23.04.2019р. №75 «Про встановлення 

батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста», 

доповнивши його пунктом 2.7 такого змісту: «Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи 

діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів». Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам 

виконкому підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили: рішення прийнято. 
Голосували:   За-   8 (вісім) 



    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 107 додається. 

 

Слухали: Про видачу  гр. Тіцькому М.М., гр. Мацьків Р.М., Тіцькому В.М.  дублікату 

свідоцтва про право власності на квартиру № 34 по вул. В.Стуса, 6 в м. Бурштин (проєкт № 

1285 )                                                        

Виступили: Світлана Видай, керуючий справами виконкому, яка зазначила, що дане 

питання було розглянуто відповідною Комісією, зауваження відсутні. Голова виконавчого 

комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт 

рішення.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 108 додається. 

 

 

РІЗНЕ 

Роксолана Олександрівна повідомила присутнім про: 

- ситуацію, що склалась із наближенням опалювального сезону та із затвердженням 

тарифу на гарячу воду для ДТЕК БуТЕС, холодну воду та водовідведення для КП 

«Житловик», захоронення ТПВ; 

- прийняття міською радою рішення про затвердження мережі шкіл міста; 

- ситуацію в місті пов’язану з COVID-19 та відзначення «Дня знань». 

Роман Мельничук, член виконкому, наголосив на необхідності включення проєкту 

рішення щодо затвердження тарифу на холодне водопостачання та водовідведення для 

КП «Житловик», оскільки у підприємства відсутні кошти для придбання насосів, що 

негативно відобразиться на отриманні жителями міста якісних послуг. Міський голова, в 

свою чергу, повідомила про можливість віднайти необхідні кошти у бюджеті міста.  

 Подякувавши всім членам виконкому, міський голова запропонувала закрити  чергове 

засідання виконавчого комітету. 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 

 

 

Протокол вела 

секретар виконкому                Світлана Видай 


