ПРОТОКОЛ № 1
засідання виконавчого комітету
Бурштинської міської ради
від 30 січня 2020 року

Початок о 16.00 год.
Закінчення 17.00 год.

Усього членів 15 (п’ятнадцять)
Присутні: 12 (дванадцять) список додається.
Відсутні: Шувар А.С., Видай С.О., Бойчук Н.Р.
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
засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради прибуло 13 (тринадцять ) членів
виконавчого комітету (кворум є) та представники виконавчого апарату міської ради.
Міський голова зазначила, що порядок денний складається з 6 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- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Слухали: Про внесення змін до порядку денного засідання виконкому міської ради
Виступили: голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала озвучити
проекти, які планується внести в порядок денний. Надія Кицела зазначила проєкти № 1187,
1184, 1185 , 1186 та заява гр. Лесі Антонів. Міський голова запропонувала членам виконкому
запропонувала внести зміни в порядок денний.
Вирішили: рішення прийнято.
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Виступили: Міський голова запропонувала проголосувати за порядок денний в цілому.
Вирішили: прийняти порядок денний в цілому.
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про визначення переліку об’єктів та видів громадських та суспільно-корисних робіт на
території Бурштинської міської ради.
2. Про внесення змін до фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного
підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області
3. Про міську систему централізованого оповіщення
4. Про встановлення порядку участі батька у вихованні дитини
5. Про надання малолітньому статусу дитини, позбавленої батьківського піклування та
влаштування його під опіку
6. Розгляд заяв
7. Різне.
Слухали: Про визначення переліку об’єктів та видів громадських та суспільно-корисних
робіт на території Бурштинської міської ради (проект № 1178)
Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з
проєктом рішення. Надала слово Роману Гудзю, головному спеціалісту з питань оборонної та
мобілізаційної діяльності, який зазначив, що необхідно визначити перелік об’єктів та видів
громадських та суспільно-корисних робіт на території Бурштинської міської ради відповідно
до ст. 30-1,321-1,325-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, п.п.17 п.6
ст.34 ЗУ «Про місцеве самоврядування». Голова виконкому запропонувала членам
виконкому підтримати даний проект.
Вирішили: визначити перелік об’єктів та видів громадських та суспільно-корисних робіт на
території Бурштинської міської ради .
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 1 додається
Слухали: Про внесення змін до фінансового плану на 2019 рік Комунального
некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (проект № 1179)
Виступили:. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала ознайомитись з
проєктом рішення. Надала слово Марії Беднаж, головному бухгалтеру КНП. Заслухавши та
обговоривши звіт та зміни до нього, голова виконкому запропонувала членам виконкому
підтримати даний проект рішення.
Вирішили: внести зміни до фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного
підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області .
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 2 додається.
Слухали: Про міську систему централізованого оповіщення (проект № 1187)
Виступили:Олександр Іваськевич, головний спеціаліст з питань ТЕБ та НС, який ознайомив
з проектом рішення. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам
виконкому підтримати даний проект.
Вирішили: підтримати пропозицію міського голови.
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )

Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 3 додається.
Слухали: Про встановлення порядку участі батька у вихованні дитини (проект № 1177)
Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей, яка зазначила, що дане
питання розглядалось на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, рішення комісії № 1
додається (протокол № 1 від 03.01.2020). Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура,
запропонувала ознайомитись з проєктом рішення. Голова виконкому запропонувала членам
виконкому проголосувати.
Вирішили: підтримати пропозицію міського голови.
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 4 додається.
Слухали: Про надання малолітньому статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
та влаштування його під опіку (проект № 1182)
Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей, яка зазначила, що дане
питання розглядалось на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, рішення комісії № 5
додається (протокол № 2 від 20.01.2020). Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура,
запропонувала ознайомитись з проєктом рішення. Голова виконкому запропонувала членам
виконкому проголосувати.
Вирішили: надати малолітньому статусу дитини, позбавленої батьківського піклування та
влаштування його під опіку .
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 5 додається.
Розгляд заяв.
Слухали: Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання у
виконкомі міської ради Федоронько Ігоря Миколайовича та членів його сім’ї (проект №
1180)
Виступили: Надія Кицела, голова громадської житлової комісії, яка зазначила що звернення
від 11.12.2019 № Ф-876 розглянуто (протокол від 15.01.2020), пакет документів заявником
подано у повному обсязі. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала
ознайомитись з проєктом рішення та запропонувала членам виконкому проголосувати.
Вирішили: зарахувати на соціальний квартирний облік за місцем проживання у виконкомі
міської ради Федоронько Ігоря Миколайовича та членів його сім’ї.
Голосували: За- 12 (дванадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 6 додається.
У залу засідань зайшла член виконкому Наталія Бойчук.
Слухали: Про затвердження проекту реконструкції житлового приміщення у нежитлове
приміщення без зміни геометричних розмірів фундаменту по вул. С.Стрільців, буд.14/10 в
м.Бурштин (проект № 1181)
Виступили: Головний архітектор міста, Тетяна Білоока, яка ознайомила присутніх з
проектом рішення. Голова виконкому запропонувала членам виконкому проголосувати.

Вирішили: затвердити проект реконструкції житлового приміщення у нежитлове
приміщення без зміни геометричних розмірів фундаменту по вул. С.Стрільців, буд.14/10 в
м.Бурштин.
Голосували: За- 13 (тринадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 7 додається.
Слухали: Про відмову гр..Карасьовій Г.М. у наданні дозволу на реконструкцію офісного
приміщення (ІІ поверх) під житлове приміщення по вул.Калуська, 8-А в м.Бурштин.(проект
№ 1183)
Виступили:Головний архітектор міста, Тетяна Білоока, яка ознайомила присутніх з
проектом рішення. Після обговорення даного питання, голова виконкому запропонувала
членам виконкому проголосувати..
Вирішили: відмовити гр..Карасьовій Г.М. у наданні дозволу на реконструкцію офісного
приміщення (ІІ поверх) під житлове приміщення по вул.Калуська, 8-А в м.Бурштин
підтримати пропозицію міського голови.
Голосували: За- 13 (тринадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 8 додається.
Слухали: Про відмову гр. Бублінському В.В. у наданні дозволу на облаштування тимчасової
стоянки автотранспорту по вул. Калуська в м. Бурштин (проект № 1163)
Виступили: Головний архітектор міста зазначила, що даний проєкт рішення розглядається
повторно, оскільки був направлений на до вивчення Комісією (акт додається). Голова
виконкому запропонувала проголосувати.
Вирішили: відмовити гр. Бублінському В.В. у наданні дозволу на облаштування тимчасової
стоянки автотранспорту по вул. Калуська в м. Бурштин
Голосували: За- 13 (тринадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 9 додається.
Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої
освіти м.Бурштина (проект № 1184)
Виступили: Тварок Наталія, головний спеціаліст відділу освіти і науки, яка ознайомила
присутніх із проектом рішення та зверненнями батьків.Голова виконкому запропонувала
проголосувати.
Вирішили: звільнити від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти
м.Бурштина
Голосували: За- 13 (тринадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 10 додається.
Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти
(проект № 1185)
Виступили: Тварок Наталія, головний спеціаліст відділу освіти і науки, яка ознайомила
присутніх із проектом рішення та зверненнями батьків. Голова виконкому запропонувала
проголосувати.
Вирішили: звільнити від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти.

Голосували: За- 13 (тринадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 11 додається.

Слухали: Про
надання дозволу гр..Шкарповичу М.В. на виготовлення технічної
документації та підключення газу до житлового будинку по вул.Квіткова,44 в м.Бурштин
(проект № 1186)
Виступили: Володимир Гулик зазначив, що пакет документів заявником надано у повному
обсязі, підстави для відмови відсутні.
Вирішили: надати дозвіл гр. Шкарповичу М.В. на виготовлення технічної документації та
підключення газу до житлового будинку по вул. Квіткова,44 в м.Бурштин .
Голосували: За- 13 (тринадцять)
Проти- 0 ( нуль )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення № 12 додається.
Слухали: про розгляд заяви гр.. Антонів Л.П. від 24.01.2020
Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка зазначила, що виконкомом було
прийнято рішення щодо надання попереднього дозволу. Голова виконкому запропонувала
членам виконкому висловити свою думку. Андрій Іваськів, член виконкому, поцікавився
наявністю погоджень з Облавтодору та поліції та хто є власником земельної ділянки.
Голвний архітектор міста зазначила, що дана територія належить до комунальної власності.
Громадянка Антонів (після надання їй слова) повідомила членів виконкому про відсутність
письмового погодження вищезазначеними органами. Голова виконкому запропонувала
проголосувати.
Вирішили: рішення не прийнято
Голосували: За- 1 (один)
Проти- 12 ( дванадцять )
Утримались - 0 (нуль)
Рішення не прийнято.
7.РІЗНЕ
Роксолана Олександрівна подякувала усім присутнім членам
запропонувала закрити чергове засідання виконавчого комітету.

Міський голова

Роксолана Джура

Протокол вела
В.о. керуючого справами
Виконкому

Надія Кицела

виконкому

та

