
ПРОТОКОЛ 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

 

Від   15.11.2019 року.                                                                                              №13  

 

Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

На засіданні присутні:      Голова комісії:               Т.Попик 

                                    Члени комісії:               В. Бублінський  

                                                                                                   І. Харів                                                                                                                                                                                                    

Відсутні:                                                                                   І.Прокопів 

                                       М. Тимошик   

 

 

Запрошені: М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

          І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна 

          В.Гулик – перший заступник міського голови 

          Т.Білоока - завідувач сектору містобудування та архітектури 

                     Я.Штогрин – головний спеціаліст з міжнародної співпраці та інвестиційної   

  діяльності 

                      

Порядок денний 

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

затвердження на чергову сесією:    

1. Про співфінансування проекту «Термосанація будівлі головного корпусу комунальної 

організації  «Бурштинська центральна міська лікарня» (реконструкція) за адресою Івано-

Франківська область, місто Бурштин, вулиця Р.Шухевича 15», що може реалізовуватись за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. (Проєкт  №1777) 

2. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2020 рік. (Проєкт №1774) 



3. Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2020 рік. (Проєкт 

№1775) 

4. Про затвердження Програми благоустрою  та розвитку комунального господарства міста 

Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки. (Проєкт №1776) 

5. Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність територіальної громади                           

м. Бурштин і с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської 

міської ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації проєкту «Безпечне 

місто» Програми соціального партнерства компанії ДТЕК та  м. Бурштин. (Проєкт  

№1781) 

6. Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність територіальної громади                  

м. Бурштин і с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради та на баланс відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації 

проєктів Програми соціального партнерства компанії ДТЕК у   м. Бурштин в 2018-2019 

роках. (Проєкт  №1827) 

7. Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність територіальної громади                  

м. Бурштин і с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, 

придбаних в рамках реалізації проєктів конкурсу «Громада своїми руками» у   м. Бурштин 

в 2015-2016 роках. (Проєкт  №1828) 

8. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в оренду 

у 2019 році. (Проєкт  №1823) 

9. Про надання дозволу  на розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін 

та доповнень до Генерального плану міста Бурштин, Івано-Франківської області, з 

розробкою плану зонування території міста». (Проєкт №1782) 

10. Про внесення зміни до генерального плану міста Бурштин  суміщеного з детальним 

планом території по вул.С.Бандери,36. (Проєкт  №1783) 

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

Вигівка на 2019 рік. (Проєкт  №1780) 

12. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштин та с.Вигівка 

на 2020 рік. (Проєкт  №1784) 

13. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2020 рік. (Проєкт  №1833) 



14. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

безоплатне користування (позичку) у 2019 році. (Проєкт  №1763) 

15. Про передачу в безоплатне користування (позичку) подрібнювача гілок.  (Проєкт  №1764) 

16. Різне.                                                            

СЛУХАЛИ: Про співфінансування проекту «Термосанація будівлі головного корпусу 

комунальної організації  «Бурштинська центральна міська лікарня» (реконструкція) за адресою 

Івано-Франківська область, місто Бурштин, вулиця Р.Шухевича 15», що може реалізовуватись за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. (Проєкт  №1777) 

ДОПОВІДАВ: Я.Штогрин – головний спеціаліст з міжнародної співпраці та інвестиційної   

  діяльності 

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 Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2020 рік. (Проєкт №1774) 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення з рекомендаціями: 

«Фінансування робіт із заміни вікон та/або дверей в будинку (під’їзді) здійснюється наступним 

чином: 

– кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного законодавства – 70 % 

від вартості вікон та/або дверей та робіт по їх заміні; 

– кошти міського бюджету м. Бурштин - 30 % від вартості вікон та/або дверей та робіт по їх 

заміні. 

Фінансування робіт із заміни вікон та/або дверей в будинку (під’їзді) згідно заяв зареєстрованих 

до 27.11.2019 здійснюється наступним чином: 

– кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного законодавства - 60 % 

від вартості вікон та/або дверей та робіт по їх заміні; 

– кошти міського бюджету м. Бурштин - 40 % від вартості вікон та/або дверей та робіт по їх 

заміні.» та рекомендує винести на розгляд чергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

  



 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2020 рік. (Проєкт №1775) 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення з рекомендаціями: 

«Фінансування робіт з проведення поточного та капітального ремонтів в будинку (під’їзді) 

здійснюється наступним чином: 

 – кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного законодавства – не 

менше 60 % від вартості робіт; 

– кошти міського бюджету м. Бурштин – не більше 40 % від вартості робіт. 

Фінансування робіт з проведення поточного та капітального ремонтів в будинку (під’їзді) згідно 

заяв зареєстрованих до 27.11.2019 здійснюється наступним чином: 

 – кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного законодавства – не 

менше 60 % від вартості робіт; 

– кошти міського бюджету м. Бурштин – не більше 40 % від вартості робіт.» 

та рекомендує винести на розгляд чергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми благоустрою  та розвитку комунального господарства 

міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки. (Проєкт №1776) 

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   

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність територіальної громади   м. 

Бурштин і с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської ради 

матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації проєкту «Безпечне місто» Програми 

соціального партнерства компанії ДТЕК та  м. Бурштин. (Проєкт  №1781) 

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   

 

СЛУХАЛИ: Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

оренду у 2019 році. (Проєкт  №1823) 

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   

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність територіальної громади                  

м. Бурштин і с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради та на баланс відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації проєктів 

Програми соціального партнерства компанії ДТЕК у   м. Бурштин в 2018-2019 роках. (Проєкт  

№1827) 

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   

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність територіальної громади                  

м. Бурштин і с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в 

рамках реалізації проєктів конкурсу «Громада своїми руками» у   м. Бурштин в 2015-2016 роках. 

(Проєкт  №1828) 

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   

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  на розроблення проекту містобудівної документації 

«Внесення змін та доповнень до Генерального плану міста Бурштин, Івано-Франківської області, 

з розробкою плану зонування території міста». (Проєкт №1782) 



ДОПОВІДАВ: Т.Білоока - завідувач сектору містобудування та архітектури 

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

сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про внесення зміни до генерального плану міста Бурштин  суміщеного з детальним 

планом території по вул.С.Бандери,36. (Проєкт  №1783) 

ДОПОВІДАВ: Т.Білоока - завідувач сектору містобудування та архітектури 

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

сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

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

с. Вигівка на 2019 рік. (Проєкт  №1780) 

ДОПОВІДАВ: М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

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

сесії Бурштинської міської ради зі змінами: 

Доповнення до проекту рішення №1780  «Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с. Вигівка на 2019 рік» 

 

1.1.3. Провести розподіл фінансування по заходах:  

       зняти з п.Експертна  оцінка  комунального  майна – -25 000,0 грн. 

       направити на п. співфінансування капітального ремонту дорожнього покриття від 

вул.Міцкевича (автодорога Н-09 Львів-Мукачеве) до заїзду до будинку по вул.Енергетиків,11 у 

м.Бурштин Івано-Франківської області - +25000,0 грн. 

 

зняти:  з п. Повірка приладів обліку електроенергії вуличного освітлення, проведення їх заміни – 

-12830,2 грн. 

- з п.Експертна  оцінка  комунального  майна –  -500,0 грн. 

- з п.Капітальний ремонт освітлення – -11669,80 грн. 
  

направити на п.співфінансування капітального ремонту дорожнього покриття від вул. С.Бандери 

(автодорога Т-09-10 Бурштин-Калуш) до заїзду до будинку по вул.Будівельників,12 у м.Бурштин 

Івано-Франківської області - +25000,0 грн. 

 

 

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



СЛУХАЛИ: Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2020 рік. (Проєкт  №1784) 

ДОПОВІДАВ: М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

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

сесії Бурштинської міської ради з пропозицією до додатку1 ПР 1784 "Про Програму соціально-

економічного та культурного розвитку м.Бурштин та с.Вигівка на 2020 рік", доповнити п.29 

«Закупка системи Електронного голосування».   

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

 

СЛУХАЛИ: Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

безоплатне користування (позичку) у 2019 році. (Проєкт  №1763) 

ДОПОВІДАВ: В.Гулик – перший заступник міського голови 

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

сесії Бурштинської міської ради. 

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

  

СЛУХАЛИ: Про передачу в безоплатне користування (позичку) подрібнювача гілок.  (Проєкт  

№1764) 

ДОПОВІДАВ: В.Гулик – перший заступник міського голови 

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 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2020 рік. (Проєкт  №1833) 

ДОПОВІДАВ: М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

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

сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

Голова  комісії                                                                                             Т.Попик 

Секретар                                                                                                           І.Харів 


