
ПРОТОКОЛ

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства

Від 13.09.2019 року. №11

Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

На засіданні присутні: Голова комісії: Попик Т. Д.

Члени комісії: Тимошик М. Г.

Прокопів І.В.

Відсутні: Бублінський В.В.

Харів І. Р.

І

Запрошені: Білоока Т.І. -  завідувач сектору містобудування та архітектури 

Копаниця В.М.- начальник земельно-екологічного відділу

Порядок денний

I. Обрання секретаря комісії.

II. 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. 
Витівка на 2019 рік (Проект №1710)

2. Про затвердження положення цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) 
міста Бурштин та с. Витівка».(Проект №1688)

3. Про надання дозволу на розробку Комплексної схеми розміщення тимчасових
. . . ^споруд для провадження підприємницької діяльності на території в м. Бурштин. (Проект 

№1708)
4. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по вулиці 

С.Бандери,88-А в м. Бурштин. (Проект 1724)
5. Різне.



СЛУХАЛИ: про обрання секретаря засідання. 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання Тимошик М.Г.

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

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та с. 
Витівка на 2019 рік (Проект №1710)

ВИРІШ ИЛИ: Рішення не прийнято оскільки голосування не набрало необхідної кількості 
голосів.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0 «проти» - 2 «утрим» - 1

СЛУХАЛИ: Про затвердження положення цільової програми «Громадський бюджет (бюджет 
участі) міста Бурштин та с. Витівка».(Проект №1688) *

ДОПОВІДАВ: І.В.Прокопів -  депутат міської ради

ВИРІШ ИЛИ: 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 розробку Комплексної схеми розміщення тимчасових

споруд для провадження підприємницької діяльності на території в м. Бурштин. (Проект №1708)

ДОПОВІДАВ: Білоока Т.І. -  завідувач сектору містобудування та архітектури

ВИРІШ ИЛИ: 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 розробку проекту Детального плану території по вулиці 
С.Бандери,88-А в м. Бурштин. (Проект 1724)

ДОПОВІДАВ: Білоока Т.І. -  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

Голова комісії Попик Т.Д.

/
Секретар

І

Тимошик М.Г


