
ПРОТОКОЛ № 11 
 

позачергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  03  грудня 2020 року       Розпочато засідання об 14.00 год. 

                                                                                   Закінчено засідання об 16 год.15 хв.  

 

Присутні:  21 (двадцять один) список додається. 

Запрошені :  список додається. 

Місце проведення: м. Бурштин, вул. С.Бандери,60, приміщення БК ім. Тараса Шевченка 

 

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: Василь Андрієшин – міський голова, зазначив що на позачергове засідання 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 21 (двадцять один) член 

виконавчого комітету. Проєкт порядку денного складається з 10 питань і запропонував 

проголосувати за такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні пропозиції. 

 

Слухали: Про внесення змін в порядок денний. 

Виступили: Надія Кицела, член виконкому, запропонувала  включити в порядок денний: 

-  проєкт № 1329 «Про покладення обов’язків із вчинення нотаріальних дій». 

Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

- проєкт № 1330 «Про створення комісій з питань безоплатного прийняття майна із спільної 

власності громад сіл, міста Галицького району у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади» . 

Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Виступили: Міський голова запропонував проголосувати про взяття за основу порядку 

денного. 

 Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Виступили: міський голова поставив на голосування порядок денний в цілому. 

Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

 

  



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Про схвалення проєкту рішення ради «Про прогноз бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 та 2023 роки». 

2. Про схвалення проєкту рішення ради «Про бюджет Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік». 

3.Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення. 

4. Звіт про виконання фінансового плану за ІІІ квартал 2020 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

5. Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

6. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти   

м. Бурштин.       

7. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти. 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №  91 від 31.08.2020 року.     

9. Про надання дозволу на розробку проєктно-кошторисної документації на робочий  проєкт 

по об’єкту капітальний ремонт приміщень приймального відділення КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» для влаштування КТ за адресою вул. Шухевича,15 м. Бурштин 

Івано-Франківської області .                        

10. Про надання дозволу на розробку проєктно-кошторисної документації на виготовлення 

робочий  проєкту по об’єкту «Реконструкція системи постачання медичного кисню для 

відділень (анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, хірургічного, пологового та 

терапевтичного) КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за адресою вул. 

Шухевича,15 м. Бурштин Івано-Франківської області. 

11. Про покладення обов’язків із вчинення нотаріальних дій. 

12. Про створення комісій з питань безоплатного прийняття майна із спільної власності 

громад сіл, міста Галицького району у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади. 

13. Різне. 

 

 

Слухали:  Про схвалення проєкту рішення ради «Про прогноз бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022 та 2023 роки». 

Доповідала:  Ольга Петровська – начальник фінансового відділу 

Виступив: Мирон Матейко – член виконкому, запропонував міському голові Василю 

Андрієшину провести фінансово-господарський аудит Бурштинської міської ради, зокрема в 

розрізі кожного старостинського округу з визначенням його фінансової спроможності та 

проаналізувати витрати і можливі шляхи наповнення бюджету. 

Вирішили: рішення  №  134  додається. 
Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про схвалення проєкту рішення ради «Про бюджет Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік». 

Доповідала:  Ольга Петровська – начальник фінансового відділу 

Виступили: Мирон Матейко, Володимир Василик, Володимир Гулик. 



Вирішили: рішення №  135 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення. 

Доповідала:  Ірина Бандура –зав.сектору ЖКГ та обліку комунального майна 

Виступили: Василь Андрієшин, Андрій Іваськів. 

Вирішили: рішення №  136 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  20 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

                          Не голосували – 1 (тимчасово відсутній С.Вербовський) 

  

Слухали: Звіт про виконання фінансового плану за ІІІ квартал 2020 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

Доповідала: О.Савчин – головний лікар  Комунального некомерційного                                             

підприємства "Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" 

Бурштинської міської ради. 

Виступили:  Андрій Іваськів, Ольга Харів, Мирон Матейко. 

Вирішили: рішення №  137 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

Доповідала:О.Савчин – головний лікар  Комунального некомерційного                                             

підприємства "Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" 

Бурштинської міської ради 

Вирішили: рішення №  138 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої 

освіти  м. Бурштин.     

Доповідала: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 

Виступив: Василь Андрієшин.  

Вирішили: рішення №  139 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  



Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти.                                                      

Доповідала:Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 

Вирішили: рішення №  140 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  від 31.08.2020  № 91. 

Доповідала:Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 

Вирішили: рішення №  141 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про розробку проєктно-кошторисної документації робочого  проєкту 

«Капітальний ремонт приміщень приймального відділення КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» для влаштування КТ за адресою вул. Шухевича,15 м. Бурштин.  

Доповідала: Т.Білоока – зав.сектору архітектури та містобудування. 

Виступила: Надія Кицела -  керуючий справами виконкому 

Вирішили: рішення №  142 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про розробку проєктно-кошторисної документації на виготовлення робочий  

проєкту по об’єкту «Реконструкція системи постачання медичного кисню для відділень 

(анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, хірургічного, пологового та терапевтичного) 

КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за адресою вул. Шухевича,15 м. Бурштин»  

Доповідала: Т.Білоока – зав.сектору архітектури та містобудування. 

Вирішили: рішення №  143 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій.                                                       

Доповідала:  Надія Кицела -  керуючий справами виконкому 

Вирішили: рішення №  144 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про створення комісій з питань безоплатного прийняття майна із спільної 

власності громад сіл, міста Галицького району у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади. 

Доповідала:  Ірина Бандура – зав.сектору ЖКГ та обліку комунального майна. 

Вирішили: рішення №  145 додається. 



Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Різне 

Виступив: Степан Вербовський, який запропонував, щоб ввести в  старостинські округи 

посади діловодів 

 

 

 

Міський голова                               Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела 

 

Керуючий справами 

виконкому       Надія Кицела 

 


