
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  

від 22.09.2021р.                                                                                             №15 
 

Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради                                                                                          
 

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

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

комунального майна, Роман Іванюк – секретар ради 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

міської територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні (Проєкт №3048) 

2. Про визнання пунктів 2-6 рішення міської ради від 26.04.2018 №02/51-18 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання 

гарячої води та послуги з централізованого опалення» такими, що втратили чинність 

(Проєкт №3166) 

3. Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс КП «Житловик» 

матеріальних цінностей в рамках реалізації проектів Програми соціального партнерства 

компанії ДТЕК і м.Бурштин з напрямку енергозбереження та розвитку житлово-

комунального господарства у період 2014-2020рр. (Проєкт №3167) 

4. Про безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» основних засобів, що перебувають у 

власності Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської 

ради (Проєкт №3168) 

5. Про створення тимчасової контрольної комісії Бурштинської міської ради з питань 

раціонального використання земель комунальної власності, комунального майна, 

надходжень до місцевового бюджету і тарифів (Проєкт №3173) 

6. Про затвердження рішення виконавчого комітету від 16.08.2021 №144 «Про надання 

згоди на передачу транспортних засобів на правах господарського відання» (Проєкт 

№3177) 

7. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

основних засобів (Проєкт №3178) 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

міської територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні (Проєкт №3048) 

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» - 4; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій відсутній   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   
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СЛУХАЛИ: Про визнання пунктів 2-6 рішення міської ради від 26.04.2018 №02/51-18 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання гарячої води 

та послуги з централізованого опалення» такими, що втратили чинність (Проєкт №3166) 

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» - 4; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій відсутній   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс КП «Житловик» 

матеріальних цінностей в рамках реалізації проектів Програми соціального партнерства 

компанії ДТЕК і м.Бурштин з напрямку енергозбереження та розвитку житлово-комунального 

господарства у період 2014-2020рр. (Проєкт №3167) 

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» - 3; «проти» - 0; «утримався» - 1. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій відсутній   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир утримався   

 
СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» основних засобів, що 

перебувають у власності Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради (Проєкт №3168) 

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» - 4; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій відсутній   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   
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СЛУХАЛИ: Про створення тимчасової контрольної комісії Бурштинської міської ради 

з питань раціонального використання земель комунальної власності, комунального майна, 

надходжень до місцевового бюджету і тарифів (Проєкт №3173) 

ДОПОВІДАЧ: Роман Іванюк – секретар ради 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      

сесії Бурштинської міської територіальної громади з пропозицією: склад комісії розглянути і 

затвердити під час розгляду проекту рішення на сесії. 

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

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій відсутній   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету від 16.08.2021 №144 «Про 

надання згоди на передачу транспортних засобів на правах господарського відання» (Проєкт 

№3177) 

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» - 4; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій відсутній   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

основних засобів (Проєкт №3178) 

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, включивши їх в перелік об’єктів на 

приватизацію шляхом продажу через аукціон. 

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

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій відсутній   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

Заступник голови комісії                                            Ігор Карвацький   

 

Секретар комісії                                                            Олена    Тріщук                  


