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 ПРОТОКОЛ № 2 
 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  25 лютого 2021 року       Розпочато засідання об 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання об 16 год. 30 хв.  

 

Присутні:  18  (вісімнадцять) 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 засідання виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 18 (вісімнадцять) членів виконавчого 

комітету. Проєкт порядку денного складається з 19 питань і запропонував проголосувати за 

такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні пропозиції. 

 

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

 

- проект № 24 «Про надання дозволу на проходження  реабілітаційного процесу у 

Бурштинському Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Довір’я». 

Доповідач: В.Чуйко -  заступник міського голови   

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

- проект № 42 «Про внесення змін в додаток 2 рішення виконкому від 28.04.2016 № 76 «Про 

Порядок видачі довідок, що засвідчують перебування на утриманні непрацездатних членів 

сім’ї та вирішення спірних питань щодо видачі довідок про спільне проживання  з 

годувальником на момент його смерті». 

Доповідач: С.Видай - керівник ЦНАП      

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

- проект № 43  «Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади» 

- проект № 44  «Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної 

середньої освіти Бурштинської територіальної громади» 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти     

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

- проект № 45 «Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ»   

Доповідач: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків   
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          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає                    

25. Різне. 

 

Вирішили: Проект порядку денного засідання виконкому прийняти за основу. 

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

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Вирішили: Затвердити порядок денний чергового засідання виконавчого комітету. 

 

1. Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про виконання бюджету міста за 2020 

рік».(Проект № 23) 

 Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

2. Про внесення на розгляд міської ради проєкту рішення «Про виконання Програми 

соціально-економічного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2020 рік». (Проект  № 40) 

 Доповідач:М.Назар – начальник  відділу економіки і промисловості 

3. Про затвердження Звіту про виконання річного  фінансового плану за 2020 рік КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області. (Проект № 31) 

 Доповідач:О.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області 

4. Про створення постійно діючої комісії  з питань поводження з безхазяйними відходами. 

(Проект № 38) 

 Доповідач:І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна 

5. Про затвердження тимчасової норми  з пробного вивезення побутових відходів  для 

приватних будинків сільських населених пунктів, що входять до складу Бурштинської 

територіальної громади (Проект № 39) 

 Доповідач:І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна 

6. Про встановлення плати за послугу з користування громадської вбиральні по вул.. 

С.Бандери. (Проект № 41) 

 Доповідач: М.Назар – начальник  відділу економіки і промисловості 

7. Про затвердження актів обстежень зелених насаджень на території м. Бурштин. (Проект      

№ 30) 

 Доповідач: С.Августин – головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

8. Про внесення змін до списку посадових осіб органу опіки та піклування Бурштинської 

міської ради, які уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення. 

(Проект № 36) 

9. Про надання  направлення  для зарахування на цілодобове перебування малолітньої 

дитини до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей та надання 

дозволу на його перебування у даному закладі у вихідні та святкові дні. (Проект 32) 

10. Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та купівлі квартири, на ім’я 

малолітньої дитини. (Проект № 33) 

11. Про надання дозволу на укладення договору дарування квартири на ім’я неповнолітньої 

дитини. (Проект № 34) 
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12. Про встановлення днів спілкування малолітньої дитини з батьком. (Проект № 35) 

13. Про створення міждисциплінарної команди. (Проект № 37) 

Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

14. Про ініціювання розірвання договору найму  житла соціального призначення та  

виселення громадян та членів їх сімей, що займають соціальне житло  з житлового 

приміщення  без надання іншого  житлового приміщення. (Проект № 1317 від 03.11.2020) 

Доповідач: І.Драгун – заступник міського голови 

                     І.Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

      

Розгляд заяв 

15. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином Вінтоняком 

Л.В. м. Бурштин.  (Проект № 25) 

16. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою  Когут І.В. м. 

Бурштин.  (Проект № 26) 

17. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою Колодій Л.Л. 

м. Бурштин.  (Проект № 27) 

18. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином Цюняк А.С. 

м. Бурштин.  (Проект № 28) 

19. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином Процик В.С. 

м. Бурштин.  (Проект № 29) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

20. Про надання дозволу на проходження  реабілітаційного процесу у Бурштинському  

Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями «Довір’я». (Проект № 24) 

Доповідач: В.Чуйко -  заступник міського голови 

21. Про внесення змін в додаток 2 рішення виконкому від 28.04.2016 № 76 «Про Порядок 

видачі довідок, що засвідчують перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї та 

вирішення спірних питань щодо видачі довідок про спільне проживання  з годувальником  

на момент його смерті». (Проект № 42)  

Доповідач: С.Видай - керівник ЦНАП  

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

Бурштинської територіальної громади. (Проект № 43)  

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

Бурштинської територіальної громади. (Проект № 44)  

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти  

24. Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. (Проект № 45)  

Доповідач: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків                      

25. Різне. 

 

Слухали: Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про виконання бюджету міста за 

2020 рік».(Проект № 23) 

Доповідає: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

Виступив: В.Андрієшин - міський голова 

Вирішили: рішення № 18 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає  

Протокольно доручити І.Драгуну – заступнику міського голови, вжити заходів щодо 

економії енергоносіїв в бюджетних установах територіальної громади. 
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Слухали: Про внесення на розгляд міської ради проєкту рішення «Про виконання Програми 

соціально-економічного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2020 рік». (Проект  № 40) 

Доповідає:М.Назар – начальник  відділу економіки і промисловості 

Виступив: В.Андрієшин - міський голова, який звернув увагу  начальникам відділів та 

керівникам підприємств на покращення показників соціально-економічного розвитку 

території 

Вирішили: рішення № 19 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про затвердження Звіту про виконання річного  фінансового плану за 2020 рік 

КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області. (Проект № 31) 

Доповідає: О.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

Вирішили: рішення № 20 додається.  

                     Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали:  Про створення постійно діючої комісії  з питань поводження з безхазяйними 

відходами. (Проект № 38) 

Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна 

Виступили: В.Андрієшин – міський голова, який зазначив, що старости  та відповідальні 

особи, які здійснюють контроль за благоустроєм повинні проводити роботу серед населення 

щодо  недопущення розміщення будівельних матеріалів у невстановлених місцях (тротуари, 

проїжджі частини доріг), а також складати протоколи про адмінпорушення та розглянути 

можливість встановлення відеокамер. 

В.Гулик – член виконкому, який сказав, що відеозйомки не є доказом для складання 

адмінпротоколів. Камери  мають бути встановлені ліцензованою організацією.  

Вирішили: рішення № 21 додається.   

                     Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження тимчасової норми  з пробного вивезення побутових відходів  

для приватних будинків сільських населених пунктів, що входять до складу Бурштинської 

територіальної громади. (Проект № 39) 

Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна 

Виступили: В.Гулик – член виконкому, який зазначив, що повинен бути рівний підхід по 

встановленню норм для всіх мешканців територіальної громади, які проживають в  місті 

Бурштин так і в сільських населених пунктах. 

В.Андрієшин – міський голова вніс пропозицію доповнити проект рішення п. 3 «Затвердити 

склад робочої групи для визначення норм надання послуг з вивезенням побутових відходів 

на території Бурштинської територіальної громади» та поставив на голосування проект 

рішення за основу.                     
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          Результати голосування по даному питанню за основу:  
  
  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Вирішили: Проект рішення прийняти за основу 

 

         Результати голосування по даному питанню за пропозицію В.Андрієшина:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

     Утримались -   немає 

 

         Міський голова поставив на голосування  проект рішення в цілому. 
 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Вирішили: прийняти рішення  №  22 в цілому (рішення додається). 
 

Слухали: Про встановлення плати за послугу з користування громадської вбиральні по вул.. 

С.Бандери. (Проект № 41) 

Доповідає: М.Назар – начальник  відділу економіки і промисловості 

Виступили: В.Гулик – член виконкому. 

В.Андрієшин – міський голова вніс пропозицію встановити плату за послугу з користування 

громадської вбиральні по вул.. С.Бандери м. Бурштин, що знаходиться на обслуговуванні КП 

«Житловик» в розмірі 3 (три) грн.  для дорослих. 

 

          Результати голосування по даному питанню за основу:  

  За  -  17 

    Проти -   немає 

    Утримались -    1 

Вирішили: Проект рішення прийняти за основу 

 

         Результати голосування по даному питанню за пропозицію В.Андрієшина:  

  За  -  16 

    Проти -   немає 

     Утримались -   2 
 

         Міський голова поставив на голосування  проект рішення в цілому. 

 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  17 

    Проти -   немає 

    Утримались -    1 

Вирішили: прийняти рішення  №  23 в цілому (рішення додається). 

 

Слухали:  Про затвердження актів обстежень зелених насаджень на території м. Бурштин. 

(Проект № 30) 

Доповідає: С.Августин – головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Вирішили: рішення № 24 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  
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  За  -  18 

Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про внесення змін до списку посадових осіб органу опіки та піклування 

Бурштинської міської ради, які уповноважені складати протоколи про адміністративні 

правопорушення. (Проект № 36) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 25 додається   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання  направлення  для зарахування на цілодобове перебування 

малолітньої дитини до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей та 

надання дозволу на його перебування у даному закладі у вихідні та святкові дні. (Проект 32) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 26 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та купівлі квартири, 

на ім’я малолітньої дитини. (Проект № 33) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 27 додається   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладення договору дарування квартири на ім’я 

неповнолітньої дитини. (Проект № 34) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 28 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про встановлення днів спілкування малолітньої дитини з батьком (Проект № 35) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 29 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про створення міждисциплінарної команди. (Проект № 37) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 
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Вирішили: рішення № 30 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

 Утримались -   немає 

 

Слухали: Про ініціювання розірвання договору найму  житла соціального призначення та  

виселення громадян та членів їх сімей, що займають соціальне житло  з житлового 

приміщення  без надання іншого  житлового приміщення. (Проект № 1317 від 03.11.2020) 

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови, який зазначив, що за період від 03.11.2020 

року до 24.02.2021 року до міської ради поступили заяви наймачів про розірвання договорів-

найму житла громадян Перепічки О., Ковальчук С., Проць Б., Сімора В., Косінов В. та 

враховуючи рекомендації громадської житлової комісії від 02.11.2020 року та 11.02.2021 

року пропоную викласти проект рішення в новій редакції. 

Міський голова поставив на голосування пропозицію  І.Драгуна. 

          Результати голосування:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Виступили: Н.Кицела – керуючий справами виконкому, яка ознайомила присутніх із 

заявами, які поступили від громадян Р.Онуфрика, О.Шпакович. 

І.Драгун – заступник міського голови, який вніс пропозицію пункт 2 проекту рішення 

виключити Вільчик Аллу Миколаївну в зв’язку з тим, що на даний час вона навчається в 

Івано-Франківському педагогічному університеті  та проживає по вул.. Будівельників, 2 у 

вихідні та святкові дні. 

          Результати голосування по даному питанню за пропозицію І.Драгуна 

  За  -  18 

    Проти -   немає 

     Утримались -   немає 

 

Вирішили: Проект рішення прийняти за основу 

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 
 

          Міський голова поставив на голосування  проект рішення в цілому. 

 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Вирішили: прийняти рішення  №  31 в цілому (рішення додається). 

 

Слухали: Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином 

Вінтоняком Л.В. м. Бурштин.  (Проект № 25) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 32 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 
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Слухали: Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою  Когут 

І.В. м. Бурштин  (Проект № 26) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 33 додається   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою Колодій 

Л.Л. м. Бурштин.  (Проект № 27) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 34 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали:Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою Цюняк 

А.С. м. Бурштин.  (Проект № 28) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 35 додається   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 
 

Слухали:Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою Процик 

В.С. м. Бурштин.  (Проект № 29) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 36 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:   

  За  -  18 

    Проти -   немає   

                         Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на проходження  реабілітаційного процесу у Бурштинському  

Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями «Довір’я». (Проект № 24) 

Доповідає: В.Чуйко -  заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 37 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про внесення змін в додаток 2 рішення виконкому від 28.04.2016 № 76 «Про 

Порядок видачі довідок, що засвідчують перебування на утриманні непрацездатних членів 

сім’ї та вирішення спірних питань щодо видачі довідок про спільне проживання  з 

годувальником на момент його смерті». (Проект № 42)  

Доповідає: С.Видай - керівник ЦНАП  

Вирішили: рішення № 38 додається.   
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                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проект № 43)  

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти  

Вирішили: рішення № 39 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

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

освіти Бурштинської територіальної громади. (Проект № 44)  

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти  

Вирішили: рішення № 40 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. (Проект № 45)  

Доповідає: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків   

Вирішили: рішення № 41 додається.   

                      

                     Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Різне. 
 

 

 

 

 

 

Міський голова                               Василь Андрієшин 

 

Протокол вела 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Надія Кицела 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 


