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ПРОТОКОЛ № 7 
 

позачергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  19 липня  2021 року       Розпочато засідання об 11.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання об 11 год. 40 хв.  

 

Присутні:  13  (тринадцять) членів виконкому (список додається) 

Відсутні: М.Кропельницький , М.Матейко, А.Козак, В.Гулик, Р.Витриховський, 

А.Іваськів, О.Харів, І.Борис, С.Волошин, С.Копаниця 
 

Місце проведення: м. Бурштин, вул. С.Стрільців,4  приміщення актової зали міської ради  

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного позачергового засідання виконкому міської 

                  ради. 

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

виконавчого комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 13 (тринадцять) членів 

виконавчого комітету. У зв’язку з тим , що службі у справах дітей 19.07 2021 року необхідно 

направити до регіональної комісії потребу щодо спрямування у 2021 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла дітям-сиротам , дітям , 

позбавлених батьківського піклування, нам необхідно дане питання розглянути на засіданні 

позачергового виконкому. Проект порядку денного складається з 2 питань і запропонував 

проголосувати за такий порядок денний: 

 

1. Про затвердження протоколу від 14.07.2021 року №1 місцевої комісії з питань формування 

пропозицій щодо потреби розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа. (Проект № 147) 

Доповідач: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей 

 

2. Різне. 

 

Пропозицій та зауважень до порядку денного не поступило. 

     

 Міського голова поставив на голосування проект порядку денного в цілому. 

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  17 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний позачергового засідання  

                     виконавчого комітету: 

 

1. Про затвердження протоколу від 14.07.2021 року №1 місцевої комісії з питань формування 

пропозицій щодо потреби розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа. (Проект № 147) 
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Доповідач: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей 

 

2. Різне. 

 

Слухали: Про затвердження протоколу від 14.07.2021 року №1 місцевої комісії з питань 

формування пропозицій щодо потреби розподілу коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа. (Проект № 147) 

 

Доповідає: О.Кравець- головний спеціаліст служби у справах дітей  

 

Виступили : В.Андрієшин , В.Чуйко, М.Михайлишин   

 

Вирішили: рішення № 129 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:    

       За      -  13 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

  

 

Слухали: Різне. 

 
  

  Міський  голова                                         Василь Андрієшин 

 

Протокол вела 

Керуючий справами виконкому                                                             Надія Кицела 


