
ПРОТОКОЛ № 6 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 28 березня 2019 року       Початок о 16.00 год. 

          Закінчення 16.30 год. 

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 8 (вісім) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й.,Іваськів А.С., Бойчук Н.Р., Русиняк В.І., Мельничук Р.В.,  

       Ємбрик М.Я, Рибчук Б.Б.  

Запрошені :  список додається. 

Місце проведення: м. Бурштин, 

вул. С.Стрільців, 4, І поверх, 

актова зала 

  

Відповідно до статті 53 Закону України «Про місцеве самоврядування» відкриває та 

проводить засідання виконавчого комітету міський голова  Роксолана Джура. 

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна, зазначила, що на  

чергове засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради прибуло 8  (вісім) членів 

виконавчого комітету (кворум є). Міський голова зазначила, що порядок денний складається 

з 4 питань і запропонувала проголосувати за такий порядок денний 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8   (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Про створення спостережної комісії при міській раді та положення про неї.  

2.  Про затвердження актів обстеження зелених насаджень на території м.Бурштин 

3.  Розгляд заяв. 

4.  Різне. 

 

Слухали:  Про створення спостережної комісії при міській раді та положення про неї.  

(проект № 966)                                                        
Виступили: Михайло Чопик, головний спеціаліст з мобілізаційної роботи, який ознайомив 

присутніх з проектом рішення. Після цього міський голова надала слово Надії Кицелі, 

заступнику міського голови, яка детально розповіла про необхідність створення даної комісії 

та її фунції. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам 

виконкому підтримати даний проект.  

Вирішили:  створити спостережну комісію при міській раді та положення про неї.  . 

Голосували:   За-   8  (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

Рішення № 60 додається. 



         Продовження  

         протоколу засідання 

         від 28.03.2019 № 6 

 

 

Слухали: Про затвердження актів обстеження зелених насаджень на території м.Бурштин 

(проект 975) 

Виступили: Світлана Августин, головний спеціаліст земельного відділу, яка ознайомила 

присутніх з актами обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, на території 

м. Бурштин, по вул. Енергетиків,3 вул. С.Стрільців (алея Шептицького), вул. Шухевича,18 

(Бурштинська міська лікарня) складені комісією з обстеження зелених насаджень 18.03.2019, 

та 21.03.2019 року та детально розповіла, які саме дерева слід ліквідувати . Міський голова 

запропонувала підтримати даний проект. 

Вирішили: затвердити акти обстеження зелених насаджень на території м.Бурштин 

Голосували:   За- 8 (вісім) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення №  61 додається. 

 

Слухали: про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти  

(проект 977)  

Виступили: Н. Тварок, головний спеціаліст відділу освіти і науки, про задоволення заяв 

громадян щодо звільнення від оплати за харчування у дошкільних навчальних закладах 

міста. Голова виконкому, Роксолана Джура, запропонувала підтримати даний проект. 

Вирішили: звільнити від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти   

Голосували:   За- 8 (вісім) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 62 додається 

 

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої 

освіти (проект № 976) 

Виступили: Н. Тварок, головний спеціаліст відділу освіти і науки, про задоволення заяв 

громадян щодо звільнення від оплати за харчування у закладах загальної середньої освіти. 

Голова виконкому, Роксолана Джура, запропонувала підтримати даний проект 

Вирішили: звільнити від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти м. 

Бурштин 

Голосували:   За- 8 (вісім ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 63 додається 

 

Слухали: Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр.Сеньків С.В.. 

вул.Квіткова, м.Бурштин (проект 974) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, повідомила, що пакет документів 

надано у повному обсязі, проект пройшов погодження. Голова виконавчого комітету, 

Роксолана  Джура, запропонувала членам виконкому підтримати проект. 



         Продовження  

         протоколу засідання 

         від 28.03.2019 № 6 

 

Вирішили: присвоїти поштову адресу житловому будинку гр.Сеньків С.В.. вул.Квіткова, 

м.Бурштин 

Голосували:   За- 8 (вісім) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 64 додається. 

 

Слухали: про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Іваночка Василя Степановича вул. 

Шухевича, м. Бурштин (проект 978) 

Виступили:. Т. Білоока, головний архітектор міста, зазначила, що даний проект пройшов 

погодження. Зауваження відсутні , пакет документів заявником надано у повному обсязі. 

Міський голова запропонувала проголосувати 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 8 ( вісім ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 65 додається 

 

Слухали: Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Ільків Євгенії Данилівни, 

вул. Грушевського, м. Бурштин (проект 979) 

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, повідомила, що пакет документів 

надано у повному обсязі, проект пройшов погодження. Голова виконавчого комітету, 

Роксолана  Джура, запропонувала членам виконкому підтримати проект. 

Вирішили: присвоїти поштову адресу житловому будинку, гр. Ільків Євгенії Данилівни 

м.Бурштин 

Голосували:   За- 8 (вісім) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 66 додається. 

 

Слухали: про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Мельника Степана Михайловича, 

урочище «Глинище», м. Бурштин (проект 980) 

Виступили:. Т. Білоока, головний архітектор міста, зазначила, що даний проект пройшов 

погодження. Зауваження відсутні , пакет документів заявником надано у повному обсязі. 

Міський голова запропонувала проголосувати 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 8 (вісім ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 67 додається 

 

Слухали: про оформлення права власності на квартиру за громадянами Фардига М.С, 

Фардига В.М, Фардига І.В  м. Бурштин (проект 968) 



Виступили:. Володимир Гулик, голова комісії, зазначив, що проект пройшов погодження 

юридичного відділу, пакет документів надано у повному обсязі. Міський голова 

запропонувала підтримати та  проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 8 (вісім ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 68 додається. 

 

Слухали: про оформлення права власності на квартиру за громадянами Цимбалістий О.В, 

Цимбалістий В.В  м. Бурштин (проект 965) 

Виступили:. Володимир Гулик, голова комісії, зазначив, що проект пройшов погодження 

юридичного відділу, пакет документів надано у повному обсязі. Міський голова 

запропонувала підтримати та  проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 8 (вісім ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 69 додається. 

 

Слухали: про оформлення права власності на житлове приміщення в гуртожитку за 

громадянами Царик В.Б. м. Бурштин (проект 972) 

Виступили:. Володимир Гулик, голова комісії, зазначив, що проект пройшов погодження 

юридичного відділу, пакет документів надано у повному обсязі. Міський голова 

запропонувала підтримати та  проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 8 (вісім ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 70 додається. 

 

4.РІЗНЕ 

 

Роксолана Олександрівна подякувала усім присутнім членам виконкому та 

запропонувала закрити чергове засідання виконавчого комітету. 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 
 

 

Протокол вела 

Світлана Видай 


