
ПРОТОКОЛ 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

 

Від  23 липня  2019 року.                                                                                              № 10 

 

Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

На засіданні присутні:      Голова комісії:                         Попик Т. Д. 

                                    Члени комісії:                         Тимошик М. Г. 

                                                                                      Харів І. Р. 

                                                                                                            Прокопів І.В. 

 

Відсутні:                                                                          Бублінський В.В. 

  

Запрошені: Н.Ю. Кицела - заступник міського голови. 

                     С.М. Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинської центральної міської лікарні». 

                     Б.Б. Рибчук – секретар ради. 

          В.Є. Василик – депутат міської ради. 

                     Р.С. Іванюк  - депутат міської ради. 

                     В.Л. Рик – депутат міської ради. 

 

 

Порядок денний 

Обрання секретаря комісії, обговорення проектів Бурштинської міської ради для 

подальшого їх розгляду та затвердження на позачергову сесією. 

                                                                                             

1. Про реорганізацію комунальної організації «Бурштинська центральна міська лікарня» 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл. (Проект 

№1665) 



СЛУХАЛИ: Про реорганізацію комунальної організації «Бурштинська центральна міська 

лікарня» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл. (Проект №1665) 

ДОПОВІДАВ: Н.Ю. Кицела - заступник міського голови 

 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд позачергової 

сесії Бурштинської міської ради.  

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4    «проти» - 0      «утрим» - 0    

 

 

Голова комісії                                                                                                Попик Т.Д. 

 

 

Секретар                                                                                                          Харів І.Р. 

  



СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря комісії на засідання. 

ВИСТУПИВ: заступник голови комісії Прокопів І. В. з пропозицією обрати секретарем комісії 

Тимошик М. Г.  

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем комісії Тимошик М. Г.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3 чол. «проти» - 0 чол.   «утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштина та с. 

Вигівка на 2019 р. (Проект № 1591). 

ДОПОВІДАВ: Назар М. С.- начальник відділу економіки і промисловості. 

ВИСТУПИЛИ: Прокопів І. В., Тимошик М. Г.  

ВИРІШИЛИ: З метою економії бюджетних коштів комісія рекомендує: в подальшому, 

виготовлення робочих проектів з капітальних ремонтів виконувати відповідними структурними 

підрозділами Бурштинської міської ради згідно до ДСТУ А.2.-3-2014 «Склад та зміст проектної 

документації на будівництво», та наказу Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 №45 Комісія підтримує проект 

рішення із внесенням вищевказаної пропозиції та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3 чол. «проти» - 0 чол.   «утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16 (Проект № 1603). 

ДОПОВІДАВ: Назар М. С. - начальник відділу економіки і промисловості. 

ВИСТУПИЛИ: Прокопів І. В. з пропозицією вивести з прозоро «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття від вулиці Міцкевича (автодорога Н 09 Львів – Мукачево) до площі Героїв 

ОУН-УПА в м. Бурштин Івано-Франківської області». 

Пропозиція 1. Доповнити п.3.2 Положення щодо проведення допорогових закупівель роботою 

«капітальний ремонт дороги по вул. С.Стрільців (від автодороги H О9 Львів-Мукачево до площі 

Героїв ОУН-УПА)». 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3 чол. «проти» - 0 чол.   «утрим» - 0 чол. 

Пропозиція 2. Доповнити п.3.2 Положення щодо проведення допорогових закупівель роботою 

«капітальний ремонт дороги по вул. С.Стрільців (від площі Героїв ОУН-УПА до будинку 

вул.Шухевича,6)». 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 0 чол. «проти» - 0 чол.   «утрим» - 3 чол. 



ВИРІШИЛИ: Комісія пропонує п.1 рішення викласти в наступній редакції:  

1. Доповнити  п.3.2 Положення щодо проведення допорогових закупівель, затвердженого 

рішенням міської ради від 29.11.2016  №03/20-16 «Про затвердження Положення щодо 

проведення допорогових закупівель»:  

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Міцкевича (автодорога Н 

09 Львів – Мукачево) до площі Героїв ОУН-УПА в м. Бурштин Івано-

Франківської області». 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3 чол. «проти» - 0 чол.   «утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про зміну розміру орендної плати за комунальне майно для ПП Базів Н. Б. (Проект 

№ 1611). 

ДОПОВІДАВ: Бандура І. І. - завідувача сектору ЖКГ і обліку комунального майна. 

ВИСТУПИЛИ: Прокопів І. В. 

ВИРІШИЛИ: комісія рекомендує переукласти договір оренди комунального майна з ПП Базів 

Н. Б. терміном на 1 (один) рік. Комісія підтримує проект рішення із внесенням вищевказаної 

пропозиції та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3 чол. «проти» - 0 чол.   «утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження в новій редакції Положення щодо здійснення допорогових 

закупівель (Проект № 1612). 

ДОПОВІДАВ: Назар М. С.- начальник відділу економіки і промисловості. 

ВИСТУПИЛИ: Прокопів І. В., Тимошик М. Г. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення без змін та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3 чол. «проти» - 0 чол.   «утрим» - 0 чол. 

 

 

Голова комісії                                                                                       Прокопів І. В. 

 

Секретар комісії                                                                                      Тимошик М. Г. 

 

 


