
ПРОТОКОЛ 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

 

Від   15.10.2020 року.                                                                                              №25 

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:           Л.Гой – спеціаліст І категорії сектору  містобудування та архітектури. 

                                     М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості                               

Порядок денний 

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

затвердження на чергову сесією:    

1.Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по  вулиці Калуська, б/н  

в м. Бурштин. (Проєкт №2211) 

2.Про затвердження містобудівної документації «Внесення зміни до генерального плануміста 

Бурштин суміщеного з детальним планом території по вул.С.Бандери,36» (Проєкт № 2227) 

3.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 №2216) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по  вулиці 

Калуська, б/н  в м. Бурштин. (Проєкт №2211) 

ДОПОВІДАВ: Л.Гой – спеціаліст І категорії сектору  містобудування та архітектури. 

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

Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4.   «проти» - 1.      «утрим» - 0.   



СЛУХАЛИ:  Про затвердження містобудівної документації «Внесення зміни до генерального 

плануміста Бурштин суміщеного з детальним планом території по вул.С.Бандери,36» (Проєкт № 

2227) 

ДОПОВІДАВ: Л.Гой – спеціаліст І категорії 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 

№2216) 

ДОПОВІДАВ: М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості                               

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

Бурштинської міської ради. 

Доповнення до проєкту 2216: 

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 

Зняти з п.15 Придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів - -32500,0 

Направити:  поточний ремонт ліфта Стефаника 17,1п - +30 000,0 грн. 

повний технічний огляд, експертне обстеження Стефаника 17, 1п. - +2500,0 грн. 

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

 

 

         

Голова комісії                                                                                           Т.Попик 

 

Секретар                                                                                                       І.Харів 


