
ПРОТОКОЛ № 18 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 26 листопада 2019 року     Початок о 16.00 год. 

         Закінчення 17.30 год. 

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 9 (дев’ять) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й.,Бойчук Н.Р., Іванцев І.М., Русиняк В.І.Ємбрик М.Я, Вербовський   

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 9 (дев’ять ) 

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

складається з 13 питань і запропонувала проголосувати за такий порядок денний, якщо у 

членів виконкому відсутні зауваження. Голова виконавчого комітету, Роксолана 

Олександрівна Джура, запропонувала членам виконкому взяти за основу запропонований 

порядок денний. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9   (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

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

Виступили: Світлана Видай, член виконкому, зачитала заяву гр. Лесі Антонів від 26.11.2019 

№ А-838 щодо повторного розгляду звернення від 18.10.2019 (про облаштування за власний 

кошт місце тимчасової зупинки автомобілів). Міський голова запропонувала внести до 

порядку денного при розгляді заяв дане питання. Голова виконкому запропонувала 

проголосувати. 

Вирішили: внести зміни до порядку денного. 

Голосували:   За-   8   (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  1 (один) 

Слухали: про затвердження порядку денного засідання виконкому зі змінами. 

Виступили: голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна Джура, запропонувала 

членам виконкому затвердити порядок денний зі змінами. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8   (вісім) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  1 (один) 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проєкт  бюджету міста Бурштина на 2020 рік 

2. Про прогноз міського бюджету на 2021-2022 року 

3. Про затвердження  фінансового плану на 2020рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

4. Звіт про виконання річного фінансового плану за III квартал 2019 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

5. Про затвердження зведеної Номенклатури справ виконкому Бурштинської міської ради  на 

2020 рік 

6. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету  

7.  Про затвердження списку посадових осіб органу опіки та піклування Бурштинської 

міської ради, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, 

інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення 

8. Про затвердження положення та персонального складу комісії з питань захисту прав 

дитини  виконавчого комітету Бурштинської міської ради в новій редакції  

9. Про зняття з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

10. Про включення у список учасників АТО та ООС. 

11. Про підсумки  оздоровлення і відпочинку дітей та молоді міста Бурштин та села     

Вигівка  за  2019 рік 

12.  Розгляд заяв. 

13.  Різне. 

 

Слухали: Про проєкт  бюджету міста Бурштина на 2020 рік (проект № 1155)                                                        
Виступили: Начальник фінвідділу Ольга Петровська запропонувала до розгляд членам 

виконкому проєкт  бюджету міста на 2020 рік відповідно до ст.28 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Після отримання відповідей на поставлені запитання, голова 

виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати 

даний проєкт рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 215   додається. 

 

Слухали: Про прогноз міського бюджету на 2021-2022 року (проект № 1154)                                                        
Виступили: Начальник фінвідділу міської ради, Ольга Петровська, запропонувала на 

розгляд членам виконкому проєкт «Про прогноз міського бюджету  на 2021-2022 роки» 

відповідно до ст.28 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». Після отримання членами 

виконкому відповідей на поставлені запитання, голова виконавчого комітету, Роксолана 

Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 216   додається. 



 

Слухали: Про затвердження  фінансового плану на 2020рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (проєкт № 1146) 

Виступили: Оксана Савчин, директор КНП «Бурштинського міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги». Міський голова запропонувала підтримати даний проєкт 

рішення. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 ( нуль) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 217   додається 

 

Слухали: Звіт про виконання річного фінансового плану за III квартал 2019 року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

(проєкт № 1147) 

Виступили: Оксана Савчин, директор КНП «Бурштинського міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги». Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, 

запропонувала проголосувати за прийняття рішення. 

Вирішили:  підтримати пропозицію міського голови. 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 218  додається. 

 

Слухали: Про затвердження зведеної Номенклатури справ виконкому Бурштинської міської 

ради  на 2020 рік (проект 1156) 

Виступили: Світлана Видай, керуючий справами виконкому, запропонувала затвердити 

зведену Номенклатуру справ виконкому Бурштинської міської ради  на 2020 рік відповідно 

до чинного законодавства та , врахувавши внесені зміни. Міський голова запропонувала 

підтримати даний проект. 

Вирішили: затвердити зведену Номенклатуру справ виконкому Бурштинської міської ради  

на 2020 рік 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 219  додається. 

 

Слухали: Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

(проект 1135) 

Виступили: Світлана Видай, керуючий справами виконкому, запропонувала зняти з 

контролю відповідно до Регламенту виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 26.11.2015 № 

213 «Про Регламент виконкому міської ради», враховуючи, що частину розпорядчих 

документів, нормативно-правових актів виконано або питання, які порушувались у них, 



втратили актуальність чи мали разову дію. Міський голова запропонувала підтримати даний 

проект. 

Вирішили: зняти з контролю рішень виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 220  додається. 

 

Слухали: Про затвердження списку посадових осіб органу опіки та піклування 

Бурштинської міської ради, уповноважених складати протоколи про адміністративні 

правопорушення, інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення 

 (проект 1143) 

Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей, надала інформацію щодо 

необхідності  визначення уповноважених складати протоколи про адміністративні 

правопорушення, інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. 

Голова виконавчого комітету, Роксолана  Джура, запропонувала членам виконкому 

підтримати проект. 

Вирішили: підтримати пропозицію міського голови 

Голосували:   За-   9  (дев’ять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 221  додається. 

 

Слухали: Про затвердження положення та персонального складу комісії з питань захисту 

прав дитини  виконавчого комітету Бурштинської міської ради в новій редакції  

(проєкт № 1141) 

Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей, яка доповіла присутнім 

щодо необхідності затвердження складу комісії у новій редакції. 

Вирішили: затвердити положення та персональний склад комісії з питань захисту прав 

дитини  виконавчого комітету Бурштинської міської ради в новій редакції 

Голосували:   За- 9 (дев’ять ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 222 додається 

Слухали: Про зняття з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов (проект 1137) 

Виступили: Надія Кицела, заступник міського голови, яка повідомила присутніх, що 

громадською житловою комісією проведено щорічну перереєстрацію громадян, які 

перебувають на квартирному обліку. Керуючись вимогами ст. 40 Житлового кодексу 

України, п. 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та 

надання їм житлових приміщень в Україні,  складено висновки громадської комісії з 

житлових питань при виконкомі міської ради (протокол від 08.11.2019 року).  Міський 

голова, Роксолана Джура, запропонувала проголосувати.  

Вирішили: зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов 

Голосували:   За- 9 (дев’ять) 

    Проти- 0 (нуль) 



    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 223 додається. 

 

Слухали: Про включення у список учасників АТО та ООС (проєкт № 1134) 

Виступили: Надія Кицела, заступник міського голови, яка повідомила присутніх про 

необхідність включення у список учасників АТО та ООС заявника. Дане питання розглянуто 

профільним комітетом міської ради та отримало схвальний висновок. Міський голова 

запропонувала проголосувати. 

Вирішили: включити у список учасників АТО та ООС 

Голосували:   За- 9 (дев’ять ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 224 додається 

 

Слухали: Про підсумки  оздоровлення і відпочинку дітей та молоді міста Бурштин та села     

Вигівка  за  2019 рік (проєкт № 1157) 

Виступили: Марія Козар, начальник відділу молоді та спорту. Дане питання розглянуто 

профільним комітетом міської ради та отримало схвальний висновок. Міський голова 

запропонувала підтримати даний проєкт. 

Вирішили: підтримати пропозицію міського голови 

Голосували:   За- 9 (дев’ять ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 225 додається 

 

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

(проект 1153)  

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

громадян щодо звільнення від оплати за харчування у дошкільних навчальних закладах 

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

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

Голосували:   За- 9 (дев’ять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 226 додається 

 

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

освіти м.Бурштина  (проект 1152)  

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

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

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

м.Бурштина   

Голосували:   За- 9 (дев’ять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 227 додається 



 

 

 

 

Слухали: Про звільнення від оплати  за навчання в Бурштинській ДМШ  (проект 1131) 

Виступили: Тетяна Зорій, начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків. 

Міський голова запропонувала проголосувати за основу.  

Вирішили: підтримати пропозицію міського голови 

Голосували:   За- 9 (дев’ять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Виступили: Богдан Рибчук, секретар міської ради, запропонував внести зміни в п.1 проєкту 

рішення шляхом визначення кінцевої дати звільнення від оплати за навчання 31.12.2019. 

Міський голова запропонувала проголосувати за пропозицію.  

Вирішили: підтримати пропозицію. 

Голосували:   За- 9 (дев’ять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Виступили: Міський голова запропонувала проголосувати за проєкт вцілому зі змінами.  

Вирішили: підтримати пропозицію. 

Голосували:   За- 9 (дев’ять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 228 додається 

 

Слухали: Про влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування (проект 1142) 

Виступили: С. Козар , начальник ССД, запропонувала членам виконкому ознайомитись із 

рішенням комісії № 65 від 04.11.2019, протокол № 16. Голова виконавчого комітету, 

Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому проголосувати за прийняття рішення. 

Вирішили: влаштувати дитину, позбавлену батьківського піклування 

Голосували:   За- 9 ( дев’ять ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 229 додається 

 

Слухали: Про надання дозволу неповнолітній дитині на укладання договору купівлі-

продажу частини  житлового приміщення (проект 1144) 

Виступили: С. Козар , начальник ССД, запропонувала членам виконкому ознайомитись із 

рішенням комісії № 64 від 04.11.2019, протокол № 16. Голова виконавчого комітету, 

Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому проголосувати за прийняття рішення. 

Вирішили: надати дозвіл неповнолітній дитині на укладання договору купівлі-продажу 

частини  житлового приміщення 

Голосували:   За- 9 ( дев’ять ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 230 додається 



 

Слухали: Про надання дозволу на реєстрацію місця проживання Куцій Олені Юріївні  

за адресою м. Бурштин, вул. Будівельників, 2/3 ( соціальний гуртожиток ) (проект 1138 ) 

Виступили: Надія Кицела, голова громадської житлової комісії, запропонувала членам 

виконкому ознайомитись з проектом рішення. Після обговорення проекту, Роксолана Джура, 

запропонувала членам виконкому проголосувати.  

Вирішили: надати дозвіл на реєстрацію місця проживання Куцій Олені Юріївні  

за адресою м. Бурштин, вул. Будівельників, 2/3 ( соціальний гуртожиток) 

Голосували:   За- 8 ( вісім ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -1 (один) 

Рішення № 231 додається. 

 

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

(проект 1140) 
Виступили: Світлана Августин, спеціаліст І категорії земельно-екологічного відділу 

виконавчого комітету, ознайомила присутніх із проектом рішення. Роксолана Олександрівна 

Джура, запропонувала членам виконкому проголосувати. 

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

Голосували:   За- 9 (дев’ять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 232 додається 

 

Слухали: Про надання дозволу на встановлення інформаційних таблиць (проект 1151)  

Виступили: Ірина Бандура, завідувач сектору ЖКГ міської ради, яка зачитала звернення 

начальника відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради Т. 

Зорій (вих. лист від 01.11.2019 № 80/01) щодо надання дозволу на встановлення 

інформаційних таблиць, в кількості 2 одиниці, по вул. С. Бандери, 64 та на перехресті вулиць 

С. Бандери і Т. Шевченка.  Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала 

членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: надати дозвіл на встановлення інформаційних таблиць 

Голосували:   За- 9 (дев’ять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 233 додається 

 

Слухали: Про погодження інвестиційної програми  Відокремленого підрозділу 

«Бурштинська теплова  електрична станція» АТ «ДТЕК Західенерго» у сфері 

теплопостачання на 2020 рік (проєкти 1145 та 1150) 

Виступили: Світлана Видай, керуючий справами виконкому, зазначила, що зареєстровано 

два ідентичні проєкти. Ірина Бандура, завідувач сектору ЖКГ міської ради, яка зачитала 

звернення та матеріали подані Відокремленим підрозділом «Бурштинська теплова 

електрична станція» АТ «ДТЕК Західенерго» (вих. лист від 28.10.2019 № 19/2041) щодо 

погодження інвестиційної програми ( процедура оприлюднення витримана). Міський голова 

запропонувала членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 9 (дев’ять) 

    Проти- 0 (нуль) 



    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 234 додається 

 

Із зали засідань вийшов Андрій Іваськів, член виконкому. 

 

Слухали: Про надання дозволу на перенесення  контейнерів для збору твердих побутових 

відходів та знесення існуючої залізобетонної огорожі  по вул. Р. Шухевича (в районі гаражів) 

в м. Бурштин (проєкт 1133). 
Виступили:.Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка надала пояснення членам 

виконкому та ознайомила з Актом обстеження земельної ділянки в м.Бурштин по вул. 

Шухевича ( в районі авто гаражу). Міський голова запропонувала членам виконкому 

проголосувати 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 8 ( вісім) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 235  додається 

 

Слухали: Про надання дозволу на будівництво виробничих(складських) приміщень та 

виготовлення проектно-технічної документації по вул. Міцкевича, б/н, м. Бурштин (проєкт 

1136) 
Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка надала пояснення членам 

виконкому та ознайомила з матеріалами проекту рішення. Міський голова запропонувала 

проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 8 ( вісім) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 236  додається 

 

Слухали: про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Федунків Г.Р. м. 

Бурштин (проєкт 1130) 

Виступили:. Володимир Гулик, голова комісії з приватизації майна, запропонував членам 

виконкому підтримати даний проєкт. Проєкт 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 № 237 додається. 

 

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

громадянином Подольською М.І. м. Бурштин (проєкт 1149) 

Виступили:. Володимир Гулик, голова комісії з приватизації майна, запропонував членам 

виконкому підтримати даний проєкт. Проєкт 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 № 238 додається. 

 

Слухали: про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Федунків Г.Р. м. 

Бурштин (проєкт 1148) 

Виступили:. Володимир Гулик, голова комісії з приватизації майна, запропонував членам 

виконкому підтримати даний проєкт. Проєкт 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 № 239 додається. 

  

Слухали: про розгляд звернення гр. Антонів Л.П. від 26.11.2019 А-838 

Виступили: Міський голова зачитала звернення заявниці щодо повторного розгляду 

звернення від 18.10.2019 за № А-725 (прийнято рішення виконкому від 24.10.2019 № 214 

«Про розгляд заяви щодо надання  попереднього дозволу»). Голова виконкому зазначила , 

що заперечень від Облавтодору не надходило. Після  обговорення звернення заявниці, голова 

виконкому запропонувала проголосувати. 

Вирішили: рішення не прийнято. 

Голосували:   За- 7 (вісім ) 

    Проти- 1 (один) 

    Утримались -1 (один) 

13.РІЗНЕ 

 

Міський голова, Роксолана Джура, повідомила членам виконкому про ситуацію, що склалась 

на ВП ДТЕК «Бурштинська ТЕС», вказавши на ризики, що можуть виникнути для міста. 

 

Роксолана Олександрівна подякувала усім присутнім членам виконкому та 

запропонувала закрити чергове засідання виконавчого комітету. 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 

 

 

Протокол вела 

 

Секретар виконкому               Світлана Видай 


