
ПРОТОКОЛ 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

 

Від   17.10.2019 року.                                                                                              №12  

 

Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

На засіданні присутні:     Заступник  голови комісії:               І.Прокопів   

                                    Члени комісії:                           В. Бублінський  

  І. Харів  

                                                                                                                                                                                                   

 

Відсутні:                                                                                              Т. Попик  

                                                  М. Тимошик   

 

 

Запрошені: І.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби 

          І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна 

                      

Порядок денний 

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

затвердження на чергову сесією:    

1. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс 

Бурштинського НВК   (Проєкт  №1730) 

2. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня»  (Проєкт  №1731) 

3. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс КП 

«Житловик» (Проєкт  №1732) 

4. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс Відділу 

культури,туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради (Проєкт  №1733) 



5. Про втрату чинності пункту 1 рішення міської ради від 31.07.2018 № 13/57-18 «Про 

встановлення тарифів на послуги з централізованого холодного водопостачання та 

водовідведення шляхом коригування статей витрат, по яких відбулися цінові зміни»  

(Проєкт№1725) 

6. Про затвердження  положення цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) 

міста Бурштин та с. Вигівка».(Проєкт №1688) 

7. Різне.                                                  

                        

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс 

Бурштинського НВК   (Проєкт  №1730) 

ДОПОВІДАВ: І.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби 

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

сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження  положення цільової програми «Громадський бюджет (бюджет 

участі) міста Бурштин та с. Вигівка».(Проєкт №1688) 

ДОПОВІДАВ: І. Прокопів – депутат міської ради 

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

сесії Бурштинської міської ради. 

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

  

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня»  (Проєкт  №1731) 

ДОПОВІДАВ: І.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби 

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

сесії Бурштинської міської ради. 

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

 



СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс КП 

«Житловик» (Проєкт  №1732) 

ДОПОВІДАВ: І.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби 

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

сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс 

Відділу культури,туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради (Проєкт  №1733) 

ДОПОВІДАВ: І.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби 

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

сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про втрату чинності пункту 1 рішення міської ради від 31.07.2018 № 13/57-18 «Про 

встановлення тарифів на послуги з централізованого холодного водопостачання та 

водовідведення шляхом коригування статей витрат, по яких відбулися цінові зміни»  

(Проєкт№1725) 

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

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

сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

Заступник голови  комісії                                                                             І.  Прокопів  

 

 

Секретар                                                                                                           І.Харів 


