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 ПРОТОКОЛ № 4 
 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  29 квітня 2021 року       Розпочато засідання об 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання об 16 год. 55 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 23 питань і запропонував проголосувати за 

такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні пропозиції. 

 

   Іван Драгун , член виконкому, запропонувала  включити в порядок денний: 

 

- проект № 96 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.03.2021  №44 

««Про погодження інвестиційної програми  Відокремленого підрозділу « Бурштинська 

теплова електрична станція» АТ « ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО » у сфері теплопостачання на 2021 

рік» 

Доповідач: І.Драгун -  заступник міського голови   

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

- проект № 97«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.03.2021  №45 

««Про погодження інвестиційної програми  Відокремленого підрозділу « Бурштинська 

теплова електрична станція» АТ « ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО » у сфері теплопостачання на 2022 

рік» 

Доповідач: І.Драгун -  заступник міського голови   

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

- проект № 98«Про затвердження  акту обстеження зелених насаджень на території 

Бурштинської міської територіальної громади 

Доповідач: І.Драгун -  заступник міського голови   

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Виступили: Василь Андрієшин, міський голова поставив на голосування порядок денний за 

основу 

Вирішили: Проект порядку денного засідання виконкому прийняти за основу. 

                       Результати голосування по даному питанню:  
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            За  -  18 

              Проти -              немає 

              Утримались -    немає 

 

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

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає     

    Утримались -   немає 

 

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний чергового засідання виконавчого 

комітету: 

1. Про  схвалення проекту рішення виконкому «Про виконання бюджету  

Бурштинської міської територіальної  громади за І квартал 2021 року». (Проект № 78) 

 Доповідач: О.Петровська – начальник  фінансового відділу  

2. Про внесення змін до фінансового плану за I-II квартал 2021 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект № 81) 

Доповідач:  Т.Шабала – заст.головного лікаря КНП «Бурштинський міський центр 

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

області. 

3. Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за 2020 рік. (Проект № 89) 

Доповідачі:  І.Башук  -  головний економіст КП «Житловик» 

            В.Лукаш -  головний інженер КП «Житловик» 

4. Про закінчення опалювального сезону 2020-2021 рр. в м. Бурштин. (Проект № 90) 

Доповідач: І.Драгун – заступник міського голови 

5. Про внесення змін  до пункту 1 рішення виконавчого комітету від 30.12.2020 року 

№149 «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Бурштинської територіальної громади». (Проект  № 88)  

Доповідач: Н.Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки   

 6. Про внесення змін у п. 1 рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 8 «Про 

визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення». (Проект  №  79) 

 Доповідач: О.Іваськевич - головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ 

7. Про визнання недіючим старе кладовище (єврейське окопище, XVIII ст.) по вул. 

Валова, м. Бурштин, Івано-Франківської області. (Проект № 80) 

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

8. Про створення постійно діючої комісії із встановлення факту отруєння бджіл на 

території Бурштинської міської територіальної громади. (Проект № 95) 

Доповідач: І.Драгун - заступник міського голови  

 9. Про визначення місць розташування тимчасового зберігання автотранспорту по 

вул. Січових Стрільців, 15 для Центру надання адміністративних послуг Бурштинської 

міської ради. (Проект № 77) 

 Доповідач: С.Видай – начальник відділу «ЦНАП» 

 10. Про визначення місця проживання неповнолітніх дітей. (Проект № 87) 

 11. Про доцільність позбавлення батьківських прав (інформацію приховано) відносно 

малолітніх дітей. (Проект № 83) 

 12. Про доцільність позбавлення батьківських прав (інформацію приховано) відносно 

неповнолітньої дочки (інформацію приховано)  р.н. (Проект № 82) 

Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей  

13. Про включення у список учасників АТО та ООС. (Проект № 74) 

14. Про включення у список учасників АТО та ООС. (Проект № 75) 
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Доповідач: Н.Кицела- керуючий справами виконкому 

            15. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.03.2021  №44 ««Про 

погодження інвестиційної програми  Відокремленого підрозділу « Бурштинська теплова 

електрична станція» АТ « ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО » у сфері теплопостачання на 2021 рік» 

((Проект №96) 

            Доповідач: І.Драгун -  заступник міського голови   

            16. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.03.2021  №45 ««Про 

погодження інвестиційної програми  Відокремленого підрозділу « Бурштинська теплова 

електрична станція» АТ « ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО » у сфері теплопостачання на 2022 рік» 

((Проект №97) 

             Доповідач: І.Драгун -  заступник міського голови 

           17. Про затвердження  акту обстеження зелених насаджень на території Бурштинської 

міської територіальної громади ( Проект №98). 

             Доповідач: І.Драгун -  заступник міського голови                       

                                             Розгляд заяв 
18. Про надання дозволу на переведення старого житлового будинку під літню кухню.  

(Проект № 76) 

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

19. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Борис С.В. м 

Бурштин. (Проект № 84) 

20. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Дяків Н.С. с. 

Задністрянське.   (Проект №  85) 

21. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою  

Мельничук О.Т. м. Бурштин. (Проект № 86) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

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

Бурштинської територіальної громади.  (Проект №  91) 

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

освіти Бурштинської територіальної громади. (Проект №  92) 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проект №  93) 

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

освіти Бурштинської територіальної громади. (Проект № 94) 

Доповідач: Н.Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки   

  

26. Різне. 

 

Слухали: Про  схвалення проекту рішення виконкому «Про виконання бюджету  

Бурштинської міської територіальної  громади за І квартал 2021 року». (Проект № 78) 

Доповідає: О.Петровська – начальник  фінансового відділу  

Виступив: В.Андрієшин - міський голова. 

За І квартал  2021 року бюджет виконано  на 96,8 % планових показників. Є певні 

недоопрацювання щодо поступлення місцевих податків і зборів, а саме:  не  повній мірі  

поступлення від оренди землі , податку на нерухоме майно , податку на доходи  фізичних 

осіб, доходи від  діяльності  автозаправок , які знаходяться на території  громади  та інші. 

А.Іваськів , член виконкому  уточнив інформацію  щодо овітньої субвенції  та виплати  

заробітної  плати  педагогам  ЗОШ. А також  зазначив , що фінансовому відділу міської  ради 

необхідно працювати  над  наповненням  дохідної частини бюджету. 

Вирішили: рішення № 70 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  18 

        Проти     -   немає 
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        Утримались -   немає  

 

Протокольно  доручити начальнику фінансового відділу О.Петровській  проаналізувати 

податкову базу місцевих податків та зборів  та доповісти на наступному засіданні  виконкому  

про поступлені  кошти  та можливі резерви щодо наповнення бюджету. 

 

Слухали: . Про внесення змін до фінансового плану за I-II квартал 2021 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект № 81) 

Доповідає:  Т.Шабала – заст.головного лікаря КНП «Бурштинський міський центр 

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

області. 

Виступили :  В.Андрієшин 

Вирішили: рішення № 71 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

Слухали: Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за 2020 рік. (Проект № 

89) 

Доповідає : В.Лукаш -  головний інженер КП «Житловик» ( інформація  додається) 

 Виступили :  І. Башук- головний економіст КП « Житловик» , яка проаналізувала власні 

доходи і видатки  підприємства за 2020 рік з врахуванням наданих  міською радою 

субвенцій. А також  проаналізувала доходи підприємства від  наданих  житлово-

комунальних послуг. Проте, слід відмітити, що від надання житлово-комунальних  послуг 

підприємство отримало збитки. Основною причиною є те,що на протязі звітного періоду не 

змінювалися тарифи , хоча розрахунки планових тарифів подавалися  на затвердження. Крім 

того, значно зменшились обсяги реалізації послуг з водопостачання та водовідведення. Крім 

надання житлово- комунальних послуг , підприємством  на протязі року виконано значний  

обсяг ремонтно-будівельних робіт, платних послуг, а також робіт по освоєнні екологічних 

коштів, загальний обсяг робіт складає 2356,5 тис.грн.. 

Виступили :  В.Андрієшин –міський голова. 

Ситуація на підприємсті  складна . На даний час ми почали процес реформування , щоб 

покращити  ситуацію. Необхідно оптимізувати  штати , бо обсяги споживання води 

зменшуються, в тому числі і Бурштинською ТЕС , а кількість працюючих, яка була 

розрахована на відповідну потужність залишається такою ж самою. Є лишні штатні одиниці 

на дільниці благоустрою так і на водоканалі. В основному 65%  видатків підприємства іде на 

виплату заробітної плати . Люди працюють на 0,5 ст. , 0,25 ст., а податки ідуть в повному 

об’ємі, необхідно збільшувати інвестиційну складову. Треба працювати так, щоб доходи 

перекривали видатки і не  нарощувати боргів . Тому,  що за І кв. вже є заборгованість по з/п в 

сумі 900 тис.грн. 

А.Іваськів, член виконкому  зазначив , що підприємство повинно працювати, як будь яка 

бізнес структура. Кожне підприємство має основні статті видатків і в першу чергу повинно 

забезпечити їх  фінансування. І на даний час суть не тільки у піднятті тарифу, але є питання у 

модернізації обладнання , збалансуванні енергоносіїв. Повинна бути накреслена дорожня 

карта куди рухається підприємство і шляхи вирішення  проблем. І якщо буде необхідність 

прийняти економічно-обгрунтований тариф, то я думаю , що виконком підтримає  вас в 

даному питанні  

 

 Вирішили: рішення № 72 додається.  

                         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 
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    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

Слухали: . Про закінчення опалювального сезону 2020-2021 рр.  в м. Бурштин. (Проект № 

90) 

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови 

 

 Вирішили: рішення № 73 додається.                      

                         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 Слухали:. Про внесення змін  до пункту 1 рішення виконавчого комітету від 30.12.2020 

року №149 «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Бурштинської територіальної громади». (Проект  № 88)  

Доповідає: Н.Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки 

 Вирішили: рішення № 74 додається.   

                        Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Слухали: Про внесення змін у п. 1 рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 8 «Про 

визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення». (Проект  №  79) 

Доповідає: О.Іваськевич - головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ 

 Вирішили: рішення № 75 додається.   

                     Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -  немає 

 Слухали: Про визнання недіючим старе кладовище (єврейське окопище, XVIII ст.) по вул. 

Валова, м. Бурштин, Івано-Франківської області. (Проект № 80) 

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

Вирішили: рішення № 76 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Слухали: . Про створення постійно діючої комісії із встановлення факту отруєння бджіл на 

території Бурштинської міської територіальної громади. (Проект № 95) 

Доповідає: І.Драгун - заступник міського голови  

Вирішили: рішення № 77 додається   

Виступили: Н.Кицела, керуюча справами виконкому запропонувала внести технічну  

правку до проекту рішення , а саме : « замість слів діловоди сіл , вказати діловоди загального 

відділу міської ради». 

                     Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про визначення місць розташування тимчасового зберігання автотранспорту по 

вул. Січових Стрільців, 15 для Центру надання адміністративних послуг Бурштинської 

міської ради. (Проект № 77) 
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Доповідає: С.Видай – начальник відділу «ЦНАП» 

Вирішили: рішення № 78 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: . Про визначення місця проживання неповнолітніх дітей. (Проект № 87) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 79 додається   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про доцільність позбавлення батьківських прав (інформацію приховано) відносно 

малолітніх дітей. (Проект № 83) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 80 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Слухали: Про доцільність позбавлення батьківських прав (інформацію приховано) відносно 

неповнолітньої дочки (інформацію приховано) р.н. (Проект № 82) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 81 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Слухали: . Про включення у список учасників АТО та ООС. (Проект № 74) 

Доповідає: Н.Кицела– керуючий справами виконкому 

Вирішили: рішення № 82 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

                          Утримались -   немає 

Слухали: Про включення у список учасників АТО та ООС. (Проект № 75) 

Доповідач: Н.Кицела- керуючий справами виконкому 

Вирішили: рішення № 83 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

                         Утримались -   немає 

Слухали. «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.03.2021  №44 ««Про 

погодження інвестиційної програми  Відокремленого підрозділу « Бурштинська теплова 

електрична станція» АТ « ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО » у сфері теплопостачання на 2021 рік» ( 

Проект №96) 

 Доповідач: І.Драгун -  заступник міського голови   

 Вирішили: рішення № 84 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  
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  За  -  18 

    Проти -   немає 

Слухали. «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.03.2021  №45 ««Про 

погодження інвестиційної програми  Відокремленого підрозділу « Бурштинська теплова 

електрична станція» АТ « ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО » у сфері теплопостачання на 2022 рік» ( 

Проект №97) 

Доповідач: І.Драгун -  заступник міського голови 

 Вирішили: рішення № 85 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

                         Утримались -   немає. 

Слухали. «Про затвердження  акту обстеження зелених насаджень на території 

Бурштинської міської територіальної громади ( Проект №98). 

Доповідач: І.Драгун -  заступник міського голови                       

Вирішили: рішення № 86 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

                         Утримались -   немає. 

Слухали:. Про надання дозволу на переведення старого житлового будинку під літню 

кухню.  (Проект № 76) 

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

Вирішили: рішення № 87 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

                          Утримались -   немає 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Борис С.В. м 

Бурштин. (Проект № 84) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 88 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Слухали: . Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Дяків Н.С. с. 

Задністрянське.   (Проект №  85) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 89 додається   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Слухали: Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою  

Мельничук О.Т. м. Бурштин. (Проект № 86) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 90 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

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

Бурштинської територіальної громади.  (Проект №  91) 

Доповідає: Н.Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення № 91 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 №  92) 

Доповідає: : Н.Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення № 92 додається.   

                      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 №  93) 

Доповідає Н.Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення № 93 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 № 94) 

Доповідач: Н.Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки  

Вирішили: рішення № 94 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 

 

 

 

 

                    

 
 


