
ПРОТОКОЛ № 10 

 

позачергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 09 жовтня 2020 року       Початок о 15.10 год. 

           

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 8 (вісім) список додається. 

Відсутні: Шувар А.Й., Бойчук Н.Р.,Ємбрик М.Я.,Іванцев І.М, Вербовський А.Я.,  

      Русиняк В.І., Кицела Н.Ю. 

                   

Запрошені :  список додається. 

Місце проведення: м. Бурштин, 

вул. С.Стрільців, 4, І поверх, 

актова зала 

Відповідно до статті 53 Закону України «Про місцеве самоврядування» та ст.42 Регламенту 

засідання виконавчого комітету відкриває та розпочинає міський голова Роксолана Джура. 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: Голова виконавчого комітету зазначила, що зареєстровано 8 (вісім) членів 

виконавчого комітету (кворум є), що  порядок денний складається з 8 питань і запропонувала 

проголосувати за такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні пропозиції. 

Світлана Видай, секретар виконкому, запропонувала внести зміни до порядку денного при 

розгляді заяв. Та розглянути проекти рішень виконкому № 1307,1308 та № 1309.Міський 

голова запропонувала взяти за основу порядок денний 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти- 0  (нуль) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

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

Виступили: Голова виконавчого комітету поставила на голосування пропозицію керуючого 

справами виконкому щодо включення проектів рішень виконкому №1307,1308 1309 до 

порядку денного. Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти- 0  (нуль) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

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

Виступили: Голова виконавчого комітету поставила на голосування порядок денний 

вцілому та запропонувала проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти- 0  (нуль) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 



 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Про  внесення змін до фінансового плану за III та IV квартал 2020 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області  

2. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого  водопостачання та 

централізованого водовідведення   

3. Про втановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами   
4. Про  встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та  

послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води  

ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»   
ВП«БУРШТИНСЬКАТЕПЛОВАЕЛЕКТРИЧНАСТАНЦІЯ»АТ«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»   

5. Про зняття з контролю рішень виконкому  

6. Про затвердження розпоряджень міського голови  

7.Розгляд заяв 

8.  Різне. 

 

Слухали: Про  внесення змін до фінансового плану за III та IV квартал 2020 року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області  

(проєкт № 1301) 
Виступили: Оксана Савчин, яка ознайомила присутніх із проєктом рішення виконкому та 

матеріалами. Голова виконкому запропонувала проголосувати за даний проєкт рішення. 

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

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 124 додається. 

 

Слухали: Про встановлення тарифів на послуги з централізованого  водопостачання та 

централізованого водовідведення (проєкт № 1264)    

Виступили: Ірина Бандура, яка ознайомила присутніх із проєктом рішення виконкому «Про 

встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення» розроблений на основі звернення директора КП «Житловик» В. І. Марчука 

(вих. лист від 26.06.2020 № 155) щодо затвердження інвестиційної програми на 2021 рік та 

встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення на 2021 рік та з дотриманням вимог Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» та доданими матеріалами. Міський голова надала інформацію по 

зростанню тарифів, про те, що «основне навантаження ляже на бізнес». Богдан Рибчук,  

зацікавився правильністю здійснених розрахунків, які надані в пояснювальній записці до 

проєкту рішення, адже підприємство все ж залишиться «збитковим». Андрій Іваськів,член 

виконкому, запитав доповідачку про доцільність встановлення даного тарифу, й чи 

доведеться у наступному році, у лютому місяці, знову ж переглядати тариф. Роман 

Мельничук, член виконкому, доповів щодо старіння водогонів («старим ремонтуємо старе» ) 

та про результати вже проведеної роботи за підтримки коштів ДТЕК, місцевої влади та 

власним коштом (Інвестиційна програма підприємства), та «аварійну» закупівлю насосів. 

Голова запропонувала підтримати даний проєкт рішення. 

Вирішили: рішення не прийнято. 
Голосували:   За-  7  (сім) 

    Проти- 1  (один) 

    Утримались -  0 (нуль) 



 

Слухали: Про  вcтановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами  

(проєкт № 1265) 
Виступили: Ірина Бандура, завідувач сектору ЖКГ та Віктор Марчук, директор КП 

«Житловик», які ознайомили присутніх із проєктом рішення виконкому та порівняльною 

таблицею тарифів. Богдан Рибчук, член виконкому, зауважив необхідність зазначення 

тарифів з ПДВ. Міський голова запропонувала проголосувати. 

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

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 125 додається. 

 

Слухали: Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та  

послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води 

ВП«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»   
ВП«БУРШТИНСЬКАТЕПЛОВАЕЛЕКТРИЧНАСТАНЦІЯ»АТ«ДТЕКЗАХІДЕНЕРГО»  

(проєкт № 1238) 
Виступили: Ірина Бандура, завідувач сектору ЖКГ, яка ознайомила присутніх із проєктом 

рішення виконкому. Та зазначила, що прийняття рішення «Про встановлення тарифів на 

теплову енергію, її транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії та 

послуги з постачання гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 

СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»» дасть можливість підприємству відшкодувати 

витрати, пов’язані із провадженням відповідного виду ліцензованої діяльності, наданням 

послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води. Міський голова 

запропонувала проголосувати. 

Вирішили: рішення не прийнято. 
Голосували:   За-  0  ( нуль) 

    Проти-  3( три ) 

    Утримались -  5 (п’ять) 

 

Слухали: Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету (проєкт № 1305)  

Виступили: Світлана Видай, секретар виконкому, яка зазначила, що запропоновані у проєкті  

рішення виконкому виконані у повному обсязі, заявники отримали право власності на майно. 

Головуючий запропонувала підтримати даний проєкт рішення. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8 ( вісім ) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 126 додається. 

 

Слухали: Про  затвердження розпоряджень міського голови (проєкт № 1306) 

Виступили: Світлана Видай,керуючий справами виконкому, яка запропонувала затвердити 

розпорядження міського голови від 26.09.2020 № 370 «Про надання дозволу на розміщення 

та облаштування об’єкта святкової торгівлі або надання послуг» відповідно до прийнятого 

міською радою рішення. Голова запропонував підтримати даний проєкт рішення. 

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

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 127 додається. 

 



7. РОЗГЛЯД ЗАЯВ. 

 

Слухали: Про  звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ (проєкт № 1304) 

Виступили: Тетяна Зорій, начальник відділу, ознайомила присутніх із проектом рішення та 

зазначила, що за період підготовки проекту із заявами звернулись батьки та запропонувала 

включити їх при розгляді даного проекту. Керуючий справами виконкому міської ради 

зазначила, що даний проєкт рішення містить зауваження фінансового відділу міської ради. 

Голова виконкому запропонувала обговорити даний проєкт рішення та проголосувати. 

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

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 128 додається. 

 

Слухали: Про надання дозволу на встановлення торгових павільйонів  ФОП Токарчук Л.Р. 

по вул. Калуська, б/н м. Бурштин (проєкт № 1302) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, зазначила що проєкт рішення  

погоджено, зауваження відсутні. Голова виконкому запропонувала проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 129 додається. 

 

Слухали: Про надання дозволу на реконструкцію  торгового кіоску по вул. Шухевича, б/н, 

м. Бурштин ПП  Ружанській Т.З. (проєкт № 1303) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, зазначила що проєкт рішення  

погоджено, зауваження відсутні. Голова виконкому запропонувала проголосувати 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 130 додається. 

 

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

(проєкт № 1298)                                                        
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 кілька заяв від батьків. Головуюча запропонувала  

членам виконкому підтримати даний проєкт рішення із включенням ще одного звернення. 

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

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 131 додається. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

освіти м. Бурштина  (проєкт № 1299)                                                        
Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти та науки, яка ознайомила 

присутніх з проєктом рішення. Головуючий запропонував  членам виконкому підтримати 

даний проєкт рішення. 

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

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 132 додається. 

 

 

Слухали: Про відмову у наданні дозволу на реєстрацію Ноги Андрія Петровича у 

соціальному гуртожитку за адресою м.Бурштин, вул.Будівельників, 2 кв. 37 (проєкт №  1309)                                                        

Виступили: Іван Мельник, спеціаліст юридичного відділу, який зазначив, що дане питання 

було розглянуто профільною комісієюОднак, враховуючи норми чинного законодавства, 

позитивне рішення прийняти неможливо. Тому пропонується виконкому відмовити у надані 

дозволу заявниці. Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому проголосувати. 

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

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 133 додається. 

 

 

8.РІЗНЕ 

Роксолана Олександрівна подякувала всім присутнім членам виконкому та 

запропонувала закрити  77 засідання виконавчого комітету у цьому скликанні. 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

Протокол вела 

секретар виконкому                Світлана Видай 


