
ПРОТОКОЛ № 5 

позачергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 13 березня 2019 року       Початок о 17.00 год. 

          Закінчення 17.30 год. 

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 9 (дев’ять) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й.,Видай С.О, Іваськів А.С., Савка П.С., Русиняк В.І., Ємбрик М.Я.  

Запрошені :  список додається. 

Місце проведення: м. Бурштин, 

вул. С.Стрільців, 4, І поверх, 

актова зала 

  

Відповідно до статті 53 Закону України «Про місцеве самоврядування» відкриває та 

проводить засідання виконавчого комітету міський голова  Роксолана Джура. 

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна, зазначила, що на  

позачергове засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради прибуло 9  (дев’ять ) 

членів виконавчого комітету (кворум є). Міський голова зазначила, що порядок денний 

складається з 2 питань і запропонувала проголосувати за такий порядок денний, якщо у 

членів виконкому відсутні зауваження.  

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9   (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про  затвердження Протоколу № 1 від 27.02.2019 засідання конкурсної комісії з 

призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин та визначення 

управителя багатоквартирними будинками. 

2. Різне 

 

Слухали:  Про затвердження Протоколу № 1 від 27.02.2019 засідання конкурсної комісії з 

призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин та визначення 

управителя багатоквартирними будинками (проект № 973) 

                                                        
Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з 

проектом рішення та Протоколом № 1 від 27.02.2019 засідання конкурсної комісії з 

призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин.Міський голова 

зазначила, що  рішенням виконавчого комітету від 29.12.2016 № 257 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті 

Бурштин» та рішенням виконавчого комітету від 26.12.2018 № 272 «Про оголошення та 



проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті 

Бурштин» уже пройдено ряд процедур з даного питання. Ірина Бандура, завідувач сектору 

ЖКГ, повідомила присутнім про те, що таке рішення слід прийняти з метою забезпечення у 

місті Бурштин ефективного утримання багатоквартирних будинків, співвласниками яких не 

створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, не прийнято рішення про 

форму управління багатоквартирним будинком та не обрано управителя, адже цього вимагає 

чинне законодавство та Антимонопольний комітет. Після бурхливого обговорення, 

Роксолана Джура запропонувала членам виконкому проголосувати. 

  
Вирішили:  затвердити Протокол № 1 від 27.02.2019 засідання конкурсної комісії з 

призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин та визначення 

управителя багатоквартирними будинками. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

Рішення № 59 додається. 

 

Роксолана Олександрівна подякувала усім присутнім членам виконкому та 

запропонувала закрити позачергове засідання виконавчого комітету. 

 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 
 

 

 

Протокол вела 

Надія Кицела 


