
ПРОТОКОЛ № 3 

 

ДИСТАНЦІЙНОГО 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 13 квітня 2020 року       Початок о 10.10 год. 

          Закінчення 10.50 год. 

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 8 (вісім) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й., Іваськів А.С., Мельничук Р.В., Ємбрик М.Я, Іванцев І.М., Савка П.С., 

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» відкриває та 

проводить засідання виконавчого комітету міський голова  Роксолана Джура. 

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: голова виконавчого комітету зазначила про проведення виконкому відповідно 

до розпорядження від 08.04.2020 № 190 « Про визначення порядку проведення дистанційних 

засідань колегіальних органів Бурштинської міської ради». Роксолана Олександрівна, , що на  

дистанційне чергове засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

зареєстровано 8  (вісім) членів виконавчого комітету (кворум є). Міський голова зазначила, 

що порядок денний складається з 11 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  встановлення середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного 

поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі  трудові заслуги 

перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і 

осіб з інвалідністю внаслідок війни. 

2.  Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « Капітальний 

ремонт дороги покриття на вул. С.Бандери (меморіал Загиблим воїнам)  в м. Бурштин Івано-

Франківської області» 

3. Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « Капітальний 

ремонт вулиці Шевченка, на ділянці від вул. С.Бандери до церкви «Вознесіння Чесного 

Хреста» в м. Бурштин  Івано-Франківської області» 

4. Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « Капітальний 

ремонт дорожнього покриття від вулиці Шухевича, 6 до вул. С.Стрільців, 27  в м. Бурштин 

Івано-Франківської області» 



5. Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « Капітальний 

ремонт вулиці Будівельників, на ділянці від АЗС «ОККО» до готелю «Супутник»  в м. 

Бурштин  Івано-Франківської області» 

6. Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « Капітальний 

ремонт дорожнього покриття на вулиці Коновальця в м. Бурштин Івано-Франківської 

області» 

7. Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « Капітальний 

ремонт дороги навколо скверу Чорновола  в м. Бурштин  Івано-Франківської області» 

8. Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « Капітальний 

ремонт алеї Шептицького в м. Бурштин  Івано-Франківської області» 

9.  Про затвердження  розпорядження міського голови 

10. Про закінчення опалювального  сезону 2019-2020 рр. в м. Бурштин. 

11.  Різне. 

 

Слухали:  Про встановлення середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення 

безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі  

трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників 

Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни. (проект № 1205)                                                        
Виступили: Анна Матіїшин, заступник начальника відділу соціального захисту населення. 

Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому 

підтримати даний проект.  

Вирішили: встановити середню ціну на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного 

поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі  трудові заслуги 

перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і 

осіб з інвалідністю внаслідок війни 

Голосували:   За-   8  (вісім) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 30 додається. 

 

Член виконкому Андрій Вербовський дистанційно долучився до засідання.   

Слухали: Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на  

«Капітальний ремонт дороги покриття на вул. С.Бандери (меморіал  Загиблим воїнам)  в м. 

Бурштин  Івано-Франківської області» (проект 1206) 

Виступили: Володимир Гулик, член виконкому. Міський голова запропонувала підтримати 

даний проект. 

Вирішили: рішення прийнято. 
Голосували:   За- 9 (дев’ять) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення №  31 додається. 

 

Слухали: Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « 

Капітальний ремонт вулиці Шевченка, на ділянці від вул. С.Бандери до церкви «Вознесіння 

Чесного Хреста» в м. Бурштин  Івано-Франківської області»(проект 1207)  

Виступили: Володимир Гулик, член виконкому. Голова виконкому, Роксолана Джура, 

запропонувала підтримати даний проект. 

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За- 9 (дев’ять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 32 додається. 



Слухали: Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « 

Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Шухевича, 6 до вул. С.Стрільців, 27  в 

м. Бурштин Івано-Франківської області»(проект № 1208) 

Виступили: Володимир Гулик, член виконкому. Голова виконкому, Роксолана Джура, 

запропонувала підтримати даний проект. 

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За- 8 (вісім ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Член виконкому, Андрій Вербовський, не голосує за технічними причинами. 

Рішення № 33 додається 

 

Слухали: Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « 

Капітальний ремонт вулиці Будівельників, на ділянці від АЗС «ОККО» до готелю 

«Супутник»  в м. Бурштин  Івано-Франківської області» (проект № 1209) 

Виступили:  Володимир Гулик, член виконкому. Голова виконкому, Роксолана Джура, 

запропонувала підтримати даний проект.        

Вирішили: рішення прийнято 

Голосували:   За- 8 (вісім) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Член виконкому, Андрій Вербовський, не голосує за технічними причинами. 

Рішення № 34 додається. 

 

Слухали: Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « 

Капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Коновальця в м. Бурштин Івано-

Франківської області» (проект 1210) 

Виступили: Володимир Гулик, член виконкому. Голова виконкому, Роксолана Джура, 

запропонувала підтримати даний проект 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 9( дев’ять ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 35 додається 

 

Слухали: Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на « 

Капітальний ремонт дороги навколо скверу Чорновола  в м. Бурштин  Івано-Франківської 

області» (проект № 1211 ) 

Виступили: Володимир Гулик, член виконкому. Голова виконкому, Роксолана Джура, 

запропонувала підтримати даний проект 

Вирішили: рішення прийнято 

Голосували:   За- 9 (дев’ять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 36 додається. 

 

Слухали:Про розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту на 

«Капітальний ремонт алеї Шептицького в м. Бурштин  Івано-Франківської області»(проект 

№ 1212 ) 



Виступили: Володимир Гулик, перший заступник міського голови. Міський голова 

запропонувала проголосувати 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 9 (дев’ять) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 37 додається 

 

Слухали: Про затвердження розпорядження міського голови (проект № 1225) 

Виступили: Керуючий справами виконкому, Світлана Видай. Міський голова запропонувала   

проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 9 (дев’ять ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 38 додається. 

 

Слухали: Про закінчення опалювального сезону 2019-2020 рр. в м. Бурштин (проект № 

1226 ) 

Виступили: Міський голова зазначила на необхідності завершення опалювального сезону 

2019-2020 рр. в м.Бурштин відповідно до чинного законодавства та запропонувала   

проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За- 9 (вісім ) 

    Проти- 0 (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення № 39 додається. 

 

11.РІЗНЕ 

 

Роксолана Олександрівна повідомила присутнім про не сплату ВП ДТЕК 

«Бурштинська ТЕС» ПДФО до місцевого бюджету та, подякувавши всім членам 

виконкому, запропонувала закрити  дистанційне чергове засідання виконавчого 

комітету. 

 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 

 

 

 

Протокол вела 

 

Керуючий справами 

Виконкому       Світлана Видай 


