
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  

 

від 03.06.2021р.                                                                             №10 

 
Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

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

 

Запрошені: Ірина Бандура – начальник сектору житлово-комунального господарства та обліку 

комунального майна, Ростислав Бардашевський – депутат міської ради, Володимир Чуйко – 

заступник міського голови 

 

Порядок денний: 

 

1. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, Прем’єр - міністра України Дениса Шмигаля, щодо недопущення звуження 

соціальних прав українців (Проєкт №2764) 

2. Про погодження  прийняття майна комунальним некомерційним підприємством 

«Бурштинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області, яке перебуває в оперативному управлінні КНП «Рогатинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської  міської ради (Проєкт №2767) 

3. Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади для передачі майна в оренду у 2021 році без проведення аукціону 

(Проєкт №2773) 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Прем’єр - міністра України Дениса Шмигаля, щодо недопущення 

звуження соціальних прав українців (Проєкт №2764) 

ДОПОВІДАЧ: Ростислав Бардашевський – депутат міської ради 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 3; «проти» - 0; «утримався» - 2. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій утрим.   

Тріщук Олена утрим.   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження  прийняття майна комунальним некомерційним підприємством 

«Бурштинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області, яке перебуває в оперативному управлінні КНП «Рогатинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської  міської ради (Проєкт №2767) 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Чуйко – заступник міського голови 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ:. Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

міської територіальної громади для передачі майна в оренду у 2021 році без проведення 

аукціону (Проєкт №2773) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Бандура – начальник сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:. Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                               Андрій   Савчак 

    

Секретар комісії                                                           Олена    Тріщук                    

 

 

 


