
ПРОТОКОЛ № 16 

позачергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 26 вересня 2019 року       Початок о 16.00 год. 

          Закінчення 17.10 год. 

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 8 (одинадцять) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й.,ІваськівА.С., Русиняк В.І., Ємбрик М.Я, Рибчук Б.Б, Джура Р.О., 

Вербовський А.Я.  

Запрошені :  список додається. 

Місце проведення: м. Бурштин, 

вул. С.Стрільців, 4, І поверх, 

актова зала 

  

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

виконкому, відкриває та проводить засідання виконавчого комітету перший заступник 

міського голови  Володимир Гулик. 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: головуючий на засіданні виконавчого комітету, зазначив, що на чергове 

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

виконавчого комітету (кворум є) та представники відділу освіти і науки міської ради, 

директори шкіл, представники відділу культури тощо. Перший заступник міського голови 

зазначив, що порядок денний складається з 7 питань і запропонувала проголосувати за такий 

порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні зауваження. Надія Кицела, член 

виконкому, повідомила про намір включити до порядку денного ряд питань. Головуючий на 

засіданні виконавчого комітету запропонував членам виконкому взяти за основу 

запропонований порядок денний. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8   (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Слухали: Про внесення змін до  порядку денного засідання виконкому міської ради 

Виступили: Надія Юліанівна, член виконкому, запропонувала внести наступні зміни в 

порядок денний: внести на розгляд проєкти № 1110, 1113,1111 та 1112. Світлана Видай, член 

виконкому, запропонувала розглядати №№1113,1111 та 1112 після розгляду заяв. 

Вирішили: підтримати пропозиції членів виконкому. 

Голосували:   За-   8   (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Слухали: про затвердження порядку денного засідання виконкому в цілому зі змінами. 

Виступили: Головуючий на засіданні та запропонував членам виконкому затвердити 

порядок денний зі змінами. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8  (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Про виділення квартири по вул. Січових Стрільців, 10 кв. 14, яка перебуває у власності 

територіальної громади м.Бурштин та с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради Івано-

Франківської обл. 

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

3. Про внесення змін до п.5.11 Регламенту виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

4. Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчих органах Бурштинської міської 

ради  

5. Про  затвердження договору № 14 про пайову участь замовників будівництва у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста  

6. Розгляд заяв. 

7. Різне 

Слухали: Про виділення квартири по вул. Січових Стрільців, 10 кв. 14, яка перебуває у 

власності територіальної громади м.Бурштин та с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської обл.  (проект № 1101)                                                        

Виступили: Надія Кицела, голова громадської житлової комісії, яка повідомила присутніх 

про ситуацію, що склалась в сім’ї Береговської Надії Василівни, вдови покійного інваліда I 

групи, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка перебуває на обліку для 

позачергового покращення житлових умов з 30.05.2006р., проживає у м. Бурштин по вул. 

Січових Стрільців, склад сім’ї — 5 осіб ( з них двоє неповнолітніх дітей). Як повідомила 

заступник міського голови Надія Кицела, це була квартира померлого Чучмана Я.Т., у 

зв’язку з відсутністю у нього спадкоємців дану квартиру рішенням Галицького районного 

суду Івано-Франківської області від 19 квітня 2019 року було передано як відумерлу 

спадщину у власність територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка в особі Івано-

Франківської міської ради. Тому, Комісія рекомендує  виконавчому комітету міської ради 

виділити квартиру №14 в багатоквартирному житловому будинку по вул. Січових Стрільців, 

10 м. Бурштин загальною прощею 39,3 кв.м, житловою площею 23.9 кв.м. (двокімнатна 

квартира) сім’ї покійного інваліда I групи, постраждалого внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. Головуючий запропонував підтримати даний проєкт. 

Вирішили:  підтримати пропозицію  головуючого. 

Голосували:   За-   8  (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 186 додається. 

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

(проект № 1103)                                                        
Виступили: Світлана Августин, спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка зазначила про 

звернення громадян Максимишина І.А та Бойко О.М., щодо створення аварійної ситуації, 

пошкодження ліній електромереж та порушення світлового режиму тощо. Про це складено 

Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню № 8 (додається). Головуючий 

запропонував підтримати даний проєкт 

Вирішили:  підтримати пропозицію головуючого. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 187 додається. 

Слухали: Про внесення змін до п.5.11 Регламенту виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради (проект № 1104)                                                        
Виступили: Світлана Видай, керуючий справами виконкому, яка повідомила присутніх про 

те, що дане рішення слід прийняти з метою підвищення прозорості діяльності виконавчого 

комітету міської ради, що сприятиме зменшенню корупційних ризиків в його  роботі та за 



забезпечить реалізацію права громадян на контроль влади. Також доповідачка відзначила, 

що, слід враховувати ч.2 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», де 

чітко зазначені рекомендації, які пропонує внести Центр «Антикорупційна платформа», який 

представляє Всеукраїнську Коаліцію «Прозорі ради» в Івано-Франківській області та моні 

торить діяльність виконавчих органів міської ради. Головуючий запропонував підтримати 

даний проєкт 

Вирішили:  підтримати пропозицію головуючого на засіданні. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 188 додається. 

Слухали: Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчих органах Бурштинської 

міської ради  (проект № 1105)                                                        
Виступили: Марія Яцик, начальник загального відділу, яка повідомила присутніх про зміни, 

які слід внести до діючої Інструкції з діловодства відповідно до змін в діючих нормативно-

правових актах виконавчих органів влади. Головуючий запропонував підтримати даний 

проєкт. 

Вирішили:  підтримати пропозицію головуючого. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 189 додається. 

Слухали: Про  затвердження договору № 14 про пайову участь замовників будівництва у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста  

(проект № 1106)                                                        

Виступили: Володимир Гулик, член виконкому, який зазначив, що до виконкому звернулась 

гр..О.Петрів щодо оформлення договору пайової участі забудовника на створення соціальної 

інфраструктури міста (заява від 20.09.2019 № П-584). Головуючий запропонував підтримати 

даний проєкт, якщо відсутні зауваження. 

Вирішили:  підтримати пропозицію першого заступника міського голови. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 190 додається. 

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

освіти м. Бурштина   (проект № 1108)                                                        
Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти і науки міської ради, яка 

доповіла про кількість звернень, категорії осіб та соціальний статус сімей, які потребують 

відповідного звільнення та мають на це  право згідно з чинним законодавством. «Однак п.31 

проєкту рішення виділено курсивом, оскільки заявником не надано відповідну довідку, проте 

до початку виконкому відділом соцзахисту міської ради зазначений документ передано»- 

зазначила доповідачка. Головуючий запропонував підтримати даний проєкт. 

Вирішили:  підтримати пропозицію головуючого. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 191 додається. 

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

(проєкти № 1107 та 1110)                                                        



Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти і науки міської ради, яка 

доповіла про кількість звернень, категорії осіб та соціальний статус сімей, які потребують 

відповідного звільнення та мають на це  право згідно з чинним законодавством. Однак п.13 

проєкт рішення відзначена сім’я, яка не має документальних підстав для звільнення від 

оплати за харчування. Надія Кицела запропонувала не відмовляти даній сім’ї від звільнення 

від оплати, оскільки слід врахувати важкі сімейні обставини, що склалися в родині. 

Головуючий запропонував проголосувати, враховуючи зауваження члену виконкому.  

Вирішили:  взяти за основу проєкт рішення. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Вирішили:  внести зміни (пропозиція Надії Кицели) в проєкт рішення. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Вирішили: підтримати в цілому проєкт рішення. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 192 додається. 

Слухали: Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку по вул. Шухевича, 2А/42 

Шумському Маркіяну Петровичу  (проект № 1109)                                                        

Виступили: Надія Кицела, член виконкому, яка повідомила присутнім про те, що заяву та  

подані матеріали  гр. Шумського М.П. щодо видачі ордеру від 19.09.2019№ Ш-581 

розглянуто профільною Комісією (протокол від 23.09.2019 року).  Головуючий запропонував 

підтримати даний проєкт.  

Вирішили:  підтримати пропозицію . 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 193 додається. 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту реконструкції житлового 

приміщення у нежитлове  (проект № 1102)                                                        
Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка зазначила, що заявником надано 

повний пакет документів. Роман Мельничук, член виконкому, зазначив, що не погоджується 

з даним проєктом рішення, оскільки на це нема ніяких підстав й є черга на отримання 

житла.Головуючий запропонував проголосувати 

Вирішили:  рішення не прийнято. 

Голосували:   За-   7 ( сім) 

    Проти-  1 ( один ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

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

громадянкою Резнік А.П. м. Бурштин (проект № 1100)                                                        

Виступили: Володимир Гулик , голова Комісії, який зазначив, що пакет документів 

заявником надано у повному обсязі, зауваження відсутні, як і причини для відмови. 

Запропонував проголосувати. 

Вирішили:  підтримати пропозицію гололовуючого. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 194 додається. 



 

Слухали: Про встановлення потреби в поліпшенні житлових умов (проект № 1113)                                                        

Виступили: Надія Кицела, член виконкому, яка зазначила, що до виконкому звернулась 

сім’я Сагайдак щодо встановлення потреби в поліпшенні житлових умов. Дане рішення та 

довідка необхідні для реєстрації кандидатом  на Програму доступного житла, яка надає 

безповоротну фінансову допомогу для придбання доступного житла. Головуючий 

запропонував підтримати даний проєкт. 

Вирішили:  підтримати пропозицію головуючого. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 195 додається. 

 

У залу засідань зайшла ( о 16.41) міський голова, Роксолана Джура та продовжила 

засідання чергового виконкому. 

Слухали: Про внесення змін до фактичної мережі закладів освіти м. Бурштина на 2019/2020 

навчальний рік  (проекти № 1111 та 1112)                                                        

Виступили: Роксолана Джура, голова виконкому, вкотре наголосила щодо ситуації, яка 

склалась. Зазначила, що кожен директор школи бере на себе відповідальність щодо 

незабезпеченості виплат заробітніх плат педпрацівникам, подаючи звернення до виконкому  

щодо поділу класів на групи. Володимир гулик зазначив, що Комісія з формування бюджету 

міста  2020 не погоджує таку мережу закладів освіти й звернеться до міського голови з 

проханням переглянути (відмінити) прийняте рішення. Ростислав Витриховський, член 

виконкому, наголосив, що в даному випадку необхідне взаєморозуміння між виконкомом та 

сесійною залою, тому, якщо необхідно, то рішенням сесії можливе скасування рішення 

виконкому. Голова виконкому рекомендувала директорам  шкіл дійти згоди та зберегти свої 

школи й не сваритися. Надія Кицела, профільний заступник, зазначила, що виконкомом було 

погоджено мережу закладів освіти (згідно з додатками) до 01.10.2019, ураховуючи 

виконання протокольного доручення, слід продовжити дію «мережі» та внести зміни 

відповідно до проєктів. Голова запропонувала підтримати проекти рішень. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-  1 ( один ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 196 додається. 

7.РІЗНЕ Пані Королевич, директор Музичної школи, надала відповідь на протокольне 

доручення від 26.09.2019 та доповіла, що ще не всі ради погодились надати субвенцію. 

Міський голова рекомендувала повідомити батьків щодо відсутності фінансування навчання 

дітей з сільської місцевості. 

 

Роксолана Олександрівна подякувала усім присутнім членам виконкому та 

запропонувала закрити чергове засідання виконавчого комітету. 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 

 

Протокол вела 

секретар виконкому     Світлана Видай 


