
ПРОТОКОЛ 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

 

Від   16.01.2020 року.                                                                                              №15  

Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

На засіданні присутні:      Голова комісії:               Т.Попик 

                                    Члени комісії:                І. Харів   

                                                                                                  І.Прокопів 

                                      М. Тимошик   

                                             Відсутні:                                    В. Бублінський 

 

Запрошені: М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

                     Т.Білоока - завідувач сектору містобудування та архітектури 

                     В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

                      

Порядок денний 

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

затвердження на чергову сесією:    

1. Про План природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2020 рік. (Проєкт  №1897). 

2. Про затвердження  містобудівної документації «Детальний план території по вул. 

С.Бандери, 88-А в м. Бурштин Івано-Франківської області». (Проєкт  №1898). 

3. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території окремої 

земельної ділянки площею 0,0147 га на вул. С. Бандери, б/н в м. Бурштин Івано-

Франківської області». (Проєкт  №1904). 

4. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території окремої 

земельної ділянки площею 0,0278га на вул. Будівельників, б/н в м. Бурштин Івано-

Франківської області». (Проєкт  №1905). 

5. Про внесення змін до рішення міської ради VII сесії третього демократичного скликання 

від 10.09.1999 р. «Про перейменування частини вулиці С. Гнатюка». (Проєкт  №1906). 

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

с. Вигівка на 2019 рік. (Проєкт  №1903). 

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

с. Вигівка на 2020 рік. (Проєкт  №1921). 



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

«Житловик». (Проєкт №1927). 

9. Різне.                                                            

СЛУХАЛИ: Про План природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2020 рік. (Проєкт  №1897). 

ДОПОВІДАВ: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект 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 по вул. 

С.Бандери, 88-А в м. Бурштин Івано-Франківської області». (Проєкт  №1898). 

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» - 4  «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території окремої 

земельної ділянки площею 0,0147 га на вул. С. Бандери, б/н в м. Бурштин Івано-Франківської 

області». (Проєкт  №1904). 

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» - 4    «проти» - 0      «утрим» - 0    

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території окремої 

земельної ділянки площею 0,0278га на вул. Будівельників, б/н в м. Бурштин Івано-Франківської 

області». (Проєкт  №1905). 

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» - 4   «проти» - 0      «утрим» - 0   



 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради VII сесії третього демократичного 

скликання від 10.09.1999 р. «Про перейменування частини вулиці С. Гнатюка». (Проєкт  №1906). 

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» - 4   «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

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

с. Вигівка на 2019 рік. (Проєкт  №1903). 

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» - 4   «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

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

с. Вигівка на 2020 рік. (Проєкт  №1921). 

ДОПОВІДАВ: М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення зі змінами: 

Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний  розвиток територій м.Бурштина та 

с.Вигівка у 2020 році. 

 

№ 

п/п 

Назва заходу  Прогнозована 

сума, тис.грн. 

1. Підготовка міста до святкових заходів в частині підрядних робіт 

по благоустрою (в т.ч. косіння трави) 
100,0  85,0 

 

2. Придбання вапна, фарби, матеріалів для підготовки міста до свят  60,0  45,0 

 

3. Очищення від снігу та посипання доріг  та пішохідних доріжок у 

зимовий період 
60,0  40,0  

 

4. Експертна  оцінка  комунального  майна  20,0 

5. Запуск та обслуговування міського фонтану +50,0 

6. Обслуговування громадського туалету по вул.С.Бандери 31,0 

7. Послуги по оренді і обслуговуванню санітарних біокабін - 

8. Обслуговування ковзанки в районі вул.Коновальця, Стефаника 30,0 

9. Проведення  експертного  обстеження, позачергового  огляду 

ліфтів 
30,0 

10. Поточний ремонт ліфтів 100,0  50,0 



11. Капітальний ремонт ліфтів 100,0  50,0  

12. Обслуговування вуличного освітлення  90,0 

13. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 100,0 

14. Придбання матеріалів для вуличного освітлення  75,0 

15. Придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів  75,0 

16. Повірка приладів обліку електроенергії вуличного освітлення,  їх 

заміна 
20,0 

17. Ремонт та заміна пожежних гідрантів 30,0 

18. Заміна аварійних ділянок тепломереж по місту  199,0 

19. Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по вул.Стуса 195,0 

20. Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по вул.Коновальця 144,0 

21. Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по вул.Лепкого 161,0 

22. Косіння трави по місту  - 

23. Розробка робочих проектів, їх експертиза та коригування  30,0 

 24.   Співфінансування заходів проектів Стратегії соцпартнерства 

ДТЕК з м.Бурштин  
- 

 25. Розробка робочих проектів, експертиза  30,0 80,0 

 26 . Капремонт доріг (в т.ч. співфінансування) 400,0 

 27. Поточний ремонт доріг 100,0 

 28. Виправлення профілю доріг автогрейдером 70,0 

 29. Закупка системи електронного голосування +80,0 

 

* 
 

РАЗОМ:  

 

2250,0 

 

та рекомендує винести на розгляд чергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

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

«Житловик». (Проєкт №1927). 

ДОПОВІДАВ: Т.Попик – депутат міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект 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 


