
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  

 

від 16.06.2021р.                                                                             №11 

 
Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

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

 

Запрошені: Марія Назар - начальник відділу економіки і промисловості, Іванна Томин – 

начальник відділу освіти і науки 

 

Порядок денний: 

 

1. Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на списання та 

утилізацію основних засобів (Проєкт №2769) 

2. Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на списання та 

утилізацію основних засобів (Проєкт №2770) 

3. Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на списання та 

утилізацію основних засобів (Проєкт №2771) 

4. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 

будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного 

ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів 

місцевого бюджету та коштів підприємств, установ, організацій, що належать до 

комунальної власності міської територіальної громади (Проєкт №2815) 

 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на 

списання та утилізацію основних засобів (Проєкт №2769) 

ДОПОВІДАЧ: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки 

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 надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на 

списання та утилізацію основних засобів (Проєкт №2770) 

ДОПОВІДАЧ Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки 

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

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

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



 

 

2 
ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 
 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на 

списання та утилізацію основних засобів (Проєкт №2771) 

ДОПОВІДАЧ: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки 

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 встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 

будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного 

ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів місцевого 

бюджету та коштів підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності 

міської територіальної громади (Проєкт №2815) 

ДОПОВІДАЧ: Марія Назар - начальник відділу економіки і промисловості 

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                    

 

 

 


