
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  

 

від 01.12.2020р.                                                                             №1 

 
Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

                                                                                               
Присутні: Карвацький І.З., Бардашевський Р.Я., Мацьків В.С., Тріщук О.М.   

Відсутні: Савчак А.С. 

 

Запрошені: О.Петровська – начальник фінансового відділу, І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ 

та обліку комунального майна. 

Порядок денний: 

 

І.  Про обрання заступника голови постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. 

ІІ.  Про обрання секретаря постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту. 

ІІІ. Обговорення проектів Бурштинської міської територіальної громади для подальшого їх 

розгляду та затвердження на чергову сесією:  
1. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2020 рік» 

(Проект №2247); 

2. Про затвердження «Програми Громадський бюджет (бюджет участі) Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (Проект №2276); 

3. Про Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного 

середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (Проект 

№2286); 

4. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік 

(Проект №2288); 

5. Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік (Проект №2289); 

6. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2021 рік (Проект №2290); 

7. Про затвердження Програми «Безпечне місто 2021 - 2025 роки Бурштинської міської 

територіальної громади» (Проект №2291); 

8. Про затвердження Положення про постійні комісії Бурштинської міської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області (Проект №2294); 

9. Про затвердження  Регламенту Бурштинської міської ради (Проект №2295); 

10.  Про втрату чинності рішення Бурштинської міської ради від 29 листопада 2016 року № 

04/20-16 «Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти 

місцевого бюджету» (Проект №2298); 

11.  Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та с. 

Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.11.2019 №18/84-19 

(Проект №2299). 
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І. Слухали: про обрання заступника голови постійної комісії з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. 

Рекомендації: Рекомендовано обрати заступником голови постійної комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту 

депутата Бурштинської міської територіальної громади VIIІ скликання Карвацького Ігоря 

Зенов’ївича. 

Голосували:  «за» -4; «проти» - 0; «утримався» - 0.  

 

 

ІІ. Слухали: заступника голови постійної комісії Карвацького І.З. «Про обрання 

секретаря постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту». 

Рекомендації: Рекомендовано обрати секретарем постійної комісії з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту депутата 

Бурштинської міської територіальної громади VIIІ скликання Тріщук Олену Миколаївну. 

Голосували:  «за» -3; «проти» - 0; «утримався» - 1 (Тріщук О.М.)  

 

ІІІ. Обговорення проектів Бурштинської міської територіальної громади для подальшого 

їх розгляду та затвердження на позачергову сесією: 

 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2020 рік» 

(Проект №2247) 

ДОПОВІДАВ: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4   «проти» - 0      «утрим» - 0  

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження «Програми Громадський бюджет (бюджет участі) 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (Проект №2276) 

ДОПОВІДАВ: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4   «проти» - 0      «утрим» - 0 

 

 
СЛУХАЛИ: Про Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного 

середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (Проект №2286) 

ДОПОВІДАВ: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4   «проти» - 0      «утрим» - 0 

 

 



 

 

3 
СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та 

дверей у багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік 

(Проект №2288) 

ДОПОВІДАВ: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської територіальної громади, але в розділі 5 «Фінансування 

Програми» зазначити, що фінансування робіт із заміни вікон та/або дверей в будинку (під’їзді) 

здійснюється наступним чином: 

– кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного законодавства - 70 % 

від вартості вікон та/або дверей та робіт по їх заміні; 

 – кошти міського бюджету м. Бурштин - 30 % від вартості вікон та/або дверей та робіт по їх 

заміні. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4   «проти» - 0      «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік (Проект №2289) 

ДОПОВІДАВ: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської територіальної громади, але в розділах 4 «Загальний 

опис та механізм реалізації заходів Програми» та 5 «Фінансування Програми» зазначити, що 

фінансування робіт з проведення поточного та капітального ремонтів в будинку (під’їзді) 

здійснюється наступним чином: 

  –  кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного законодавства – не 

менше 60 % від вартості робіт; 

 – кошти міського бюджету м. Бурштин – не більше 40 % від вартості робіт. 

Рекомендувати структурним підрозділам міської ради розробити програму 

співфінансування заходів з проведення поточного та капітального ремонтів об’єктів, які 

належать до комунальної власності та які знаходяться в приватному секторі Бурштинської 

міської територіальної громади, або рекомендувати внести відповідні зміни в Програму про 

дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних 

будинків Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4   «проти» - 0      «утрим» - 0 

 

 
СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2021 рік (Проект №2290) 

ДОПОВІДАВ: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4   «проти» - 0      «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Безпечне місто 2021 - 2025 роки Бурштинської 

міської територіальної громади» (Проект №2291) 

ДОПОВІДАВ: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4   «проти» - 0      «утрим» - 0 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії Бурштинської міської ради 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області (Проект №2294) 

ДОПОВІДАВ: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4   «проти» - 0      «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження  Регламенту Бурштинської міської ради (Проект №2295) 

ДОПОВІДАВ: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4   «проти» - 0      «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення Бурштинської міської ради від 29 листопада 2016 

року № 04/20-16 «Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти 

місцевого бюджету» (Проект №2298) 

ДОПОВІДАВ: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4   «проти» - 0      «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с. Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.11.2019 №18/84-19 (Проект 

№2299) 

ДОПОВІДАВ: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4   «проти» - 0      «утрим» - 0 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови постійної комісії                             Ігор Карвацький  

 

 

 

Секретар комісії                                                              Олена    Тріщук                      
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