
ПРОТОКОЛ 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

 

Від   12.12.2019 року.                                                                                              №14  

 

Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

На засіданні присутні:      Голова комісії:               Т.Попик 

                                    Члени комісії:               М. Тимошик   

                                                                                                   І. Харів  

                                                                             І.Прокопів                                                                                                                     

Відсутні:                                                                                  В. Бублінський 

 

Запрошені: М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

          І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна 

          Т.Білоока - завідувач сектору містобудування та архітектури 

                     Б.Рибчук - секретар міської ради                   

                     В.Копаниця - начальник відділу земельно-екологічного відділу 

                       

   

Порядок денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду та 

затвердження на чергову сесією:    

1. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2020 рік. (Проєкт №1839) 

2. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2019 рік». 

(Проєкт №1863) 

3. Про затвердження  містобудівної документації «Детальний план території для 

будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці площею 0,328га 

по вул. Шухевича, б/н в м. Бурштин Івано-Франківської області». (Проєкт №1867) 



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

Вигівка на 2019 рік. (Проєкт  №1890) 

5. Про безоплатний прийом у власність територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка в 

особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації 

проєктів конкурсу «Місто своїми руками» у м. Бурштин в 2015-2016 рр. (Проєкт  №1891) 

 

СЛУХАЛИ: Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2020 рік. (Проєкт №1839) 

ДОПОВІДАВ: Б.Рибчук - секретар міської ради                   

ВИРІШИЛИ: : Комісія підтримує проєкт рішення та рекомендує винести на розгляд чергової 

сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2019 рік». 

(Проєкт №1863) 

ДОПОВІДАВ: В.Копаниця - начальник відділу земельно-екологічного відділу  

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проєкт рішення та рекомендує винести на розгляд чергової 

сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження  містобудівної документації «Детальний план території для 

будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці площею 0,328га по вул. 

Шухевича, б/н в м. Бурштин Івано-Франківської області». (Проєкт №1867) 

ДОПОВІДАВ: Т.Білоока - завідувач сектору містобудування та архітектури 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проєкт рішення та рекомендує винести на розгляд чергової 

сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

 

 



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

Вигівка на 2019 рік. (Проєкт  №1890) 

ДОПОВІДАВ: М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проєкт рішення з доповненнями: 

- зняти з п. Капітальний ремонт освітлення - -12168,0 грн. 

- направити на п.Заміна електрообладнання в будинку по вул.Петлюри,11 – +12168,0 грн. 

 

- зняти з п. Експертна  оцінка  комунального  майна - -2996,20 грн. 

(направити на заходи програми заміна вікон та дверей за співфінансуванням +2996,20 грн.) 

 

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

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатний прийом у власність територіальної громади м. Бурштин і с. 

Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках 

реалізації проєктів конкурсу «Місто своїми руками» у м. Бурштин в 2015-2016 рр. (Проєкт  

№1891) 

ДОПОВІДАВ: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проєкт рішення та рекомендує винести на розгляд чергової 

сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

 

Голова  комісії                                                                                                 Т.Попик 

 

 

Секретар                                                                                                           І.Харів 


