
ПРОТОКОЛ № 7 

 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 30 липня 2020 року       Початок о 13.00 год. 

           

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 10 (десять) список додається. 

Відсутні:  Шувар А.Й., Бойчук Н.Р., Русиняк В.І., Мельничук Р.В.,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: Роксолана Олександрівна, зазначила, що на чергове засідання виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 10 (десять) членів виконавчого комітету 

(кворум є), тому засідання є правомочним (реєстраційні матеріали, засідання, що не 

відбулось додаються). Міський голова зазначила, що  порядок денний складається з 6 питань 

і запропонувала проголосувати за такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні 

пропозиції. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   10  (десять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про внесення змін до фінансового плану за II квартал 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області                                 

2. Про хід виконання рішення виконкому від 23.08.2019 № 162 «Про порядок оприлюднення 

наборів даних» (січень-липень 2020 року) 
3. Про призначення стипендії  Бурштинської міської ради в галузі освіти для обдарованих 

дітей  міста Бурштина та одноразової грошової винагороди  

4. Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Бурштинської міської ради у новій 

редакції             

5. РОЗГЛЯД ЗАЯВ. 

6.  Різне. 

Слухали: Про внесення змін до фінансового плану за II квартал 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (проект № 1246)                                                        



Виступили: Оксана Савчин, директор КНП доповів присутнім про внесення змін до 

фінплану. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому 

підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили: рішення прийнято. 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 70 додається. 

Слухали: Про хід виконання рішення виконкому від 23.08.2019 № 162 «Про порядок 

оприлюднення наборів даних» (січень-липень 2020 року) (проєкт № 1247)                                                        

Виступили: Світлана Видай, секретар виконкому. Голова виконавчого комітету міської ради 

запропонувала ознайомитись членам виконкому із проєктом рішення та довідкою про хід 

виконання зазначеного рішення. Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому 

підтримати даний проєкт рішення . 

Вирішили: рішення прийнято. 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (нуль) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 71 додається. 

Слухали: Про призначення стипендії  Бурштинської міської ради в галузі освіти для 

обдарованих дітей  міста Бурштина та одноразової грошової винагороди (проєкт № 1249) 

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

виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому розглянути 

проєкт рішення та проголосувати.  

Вирішили: рішення прийнято. 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 72 додається. 

Слухали: Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

у новій редакції  (проєкт № 1261)                                                        

Виступили: Світлана Видай, секретар виконкому, зазначила, що відповідні зміни слід 

внести, враховуючи розпорядження міського голови від 08.04.2020 № 190 « Про визначення 

порядку проведення дистанційних засідань колегіальних органів Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області», та на виконання п.3 рішення міської ради від 29.07.2020 № 

03/99-20 « Про затвердження в новій редакції Положення про загальний відділ виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради». Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому 

підтримати даний проєкт рішення. 

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 73 додається. 

5.РОЗГЛЯД ЗАЯВ 

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

(проект № 1248)                                                        
Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти і науки. Голова виконавчого 

комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 



Рішення № 74 додається. 

Слухали: Про надання дозволу на укладання договору дарування квартири на ім’я 

неповнолітньої дитини  (проект № 1252)                                                        

Виступили: Надія Кицела, заступник міського голови, зазначила, що дане питання було 

розглянуто на засіданні комісії та, враховуючи службову записку від 14.07.2020 № 08/13-

46/110, потребує підтримки. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала 

членам виконкому підтримати даний проект.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 75 додається. 

Слухали: Про встановлення порядку участі матері у вихованні дитини (проєкт № 1251 )                                                        

Виступили: Надія Кицела, заступник міського голови, зазначила, що дане питання було 

розглянуто на засіданні комісії (рішення №31 від 06.07.2020 додається) . Голова виконавчого 

комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 76 додається. 

Слухали: Про надання дозволу на укладання договору дарування ½ частини квартири на 

ім’я малолітньої дитини (проєкт № 1250 )                                                        

Виступили: Надія Кицела, заступник міського голови, зазначила, що дане питання було 

розглянуто на засіданні комісії (рішення №29 від 06.07.2020 додається). Голова виконавчого 

комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 77 додається. 

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

громадянином Довгулич І.М. м. Бурштин (проект  № 1257 )                                                        

Виступили: Володимир Гулик, перший заступник міського голови, який зазначив, що дане 

питання було розглянуто відповідною Комісією. Голова виконавчого комітету, Роксолана 

Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 78 додається. 

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

громадянином Яковлєв В.О.. м. Бурштин (проект  № 1258 )                                                        

Виступили: Володимир Гулик, перший заступник міського голови, який зазначив, що дане 

питання було розглянуто відповідною Комісією. Голова виконавчого комітету, Роксолана 

Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 79 додається. 



Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за громадянином Василик І.Я. м. 

Бурштин (проект  № 1259 )                                                        

Виступили: Володимир Гулик, перший заступник міського голови, який зазначив, що дане 

питання було розглянуто відповідною Комісією. Голова виконавчого комітету, Роксолана 

Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 80 додається. 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за громадянином Лень Е.І. м. 

Бурштин (проект  № 1260 )                                                        

Виступили: Володимир Гулик, перший заступник міського голови, який зазначив, що дане 

питання було розглянуто відповідною Комісією. Голова виконавчого комітету, Роксолана 

Джура, запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 81 додається. 

Слухали: Про відмову Максиміву С.І. у наданні дозволу на переведення (реконструкцію) 

приміщення з нежитлового фонду (залізобетонного цеху) в житлове по вул.Нова, 25-А, в 

м.Бурштин Івано-Франківської області (проект  № 1253 )                                                        

Виступили: Лідія Гой, представник сектору архітектури та містобудування, яка зазначила, 

що дане питання було розглянуто як сектором так і земельно-екологічним відділом . Голова 

виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому підтримати 

даний проєкт рішення.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   10 (десять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 82 додається. 

6.РІЗНЕ 

Роксолана Олександрівна повідомила присутнім про: 

- ситуацію, що склалась із наближенням опалювального сезону та про 

відключення гарячої води в місті; 

- підготовку проєкту рішення про затвердження мережі шкіл міста; 

- проведення випускних вечорів в навчальних закладах міста; 

- ситуацію в місті пов’язану з COVID-19. 

 Подякувавши всім членам виконкому, міський голова запропонувала закрити  

чергове засідання виконавчого комітету. 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 

 

 

Протокол вела 

секретар виконкому                Світлана Видай 


