
 

  

 

Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії  з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту по проекту рішення  винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

№ 3047 проєкту рішення 

                        

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської територіальної громади. 

 

Голова комісії                                                                            А.Савчак 
 

Протокол №14 від 18.08.2021 р. 

 

 

 

 

Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії  з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту по проекту рішення  винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

№ 3004 проєкту рішення 

                        

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської територіальної громади. 

 

Голова комісії                                                                            А.Савчак 
 

Протокол №14 від 18.08.2021 р. 

 

 

 

Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії  з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту по проекту рішення  винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

№ 3021 проєкту рішення 

                        

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської територіальної громади. 

 

Голова комісії                                                                            А.Савчак 
 

Протокол №14 від 18.08.2021 р. 

 

 

 



 

 

 

Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії  з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту по проекту рішення  винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

№ 2451 проєкту рішення 

                        

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської територіальної громади. 

 

Голова комісії                                                                            А.Савчак 
 

Протокол №14 від 18.08.2021 р. 

 

 

 

Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії  з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту по проекту рішення  винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

№ 2953 проєкту рішення 

                        

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської територіальної громади. 

 

Голова комісії                                                                            А.Савчак 
 

Протокол №14 від 18.08.2021 р. 

 

 

 

Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії  з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту по проекту рішення  винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

№ 2951 проєкту рішення 

                        

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської територіальної громади. 

 

Голова комісії                                                                            А.Савчак 
 

Протокол №14 від 18.08.2021 р. 

 

 

 

 


