
ПРОТОКОЛ 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

 

Від   24.09.2020 року.                                                                                              №24 

Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

На засіданні присутні:     Голова комісії:    Т.Попик 

Члени комісії:               І.Прокопів            

                                          І. Харів 

                                                                                       М. Тимошик   

                                        В. Бублінський                                                                                                                                                

                      

     Запрошені:           Т.Білоока – завідувач сектору  містобудування та архітектури. 

                                     В.Гулик – перший заступник міського голови                               

Порядок денний 

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

затвердження на чергову сесією:    

1. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 

2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.11.2019  №18/84-19.(Проєкт № 2170) 

2. Про внесення змін  до містобудівної документації «Детальний план території   в                       

м. Бурштин під будівництво і обслуговування культової споруди (катехитичний центр) на вул. 

Шевченка ». (Проєкт №2186) 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2017 №08/39-17 «Про затвердження  

Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації території  м. Бурштин  та с. 

Вигівка на 2018-2020 рр.».(Проєкт №2187) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін  до містобудівної документації «Детальний план території   в                       

м. Бурштин під будівництво і обслуговування культової споруди (катехитичний центр) на вул. 

Шевченка ». (Проєкт №2186) 

ДОПОВІДАВ: Т.Білоока – завідувач сектору  містобудування та архітектури.                               

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

Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5.   «проти» - 0.      «утрим» - 0.   



СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2017 №08/39-17 «Про 

затвердження  Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації території  м. 

Бурштин  та с. Вигівка на 2018-2020 рр.».(Проєкт №2187) 

ДОПОВІДАВ: Т.Білоока – завідувач сектору  містобудування та архітектури.                               

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

Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5.   «проти» - 0.      «утрим» - 0.   

 

 

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

с.Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.11.2019  №18/84-19.(Проєкт № 

2170) 

ДОПОВІДАВ: В.Гулик – перший заступник міського голови                               

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

Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5.   «проти» - 0.      «утрим» - 0.   

 

 

         

Голова комісії                                                                                           Т.Попик 

 

Секретар                                                                                                       І.Харів 


