
ПРОТОКОЛ № 9 

 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 23 вересня 2020 року       Початок о 16.00 год. 

           

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 9 (дев’ять) список додається. 

Відсутні: Шувар А.Й., Бойчук Н.Р.,Ємбрик М.Я.,Джура Р.О.,Витриховський Р.І.,Савка П.С. 

                   

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 ст.42 Регламенту 

засідання виконавчого комітету відкриває та розпочинає перший заступник міського голови 

Володимир Гулик. 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: Головуючий на черговому  засіданні виконавчого комітету зазначив 

зареєстровано 9 (дев’ять) членів виконавчого комітету (кворум є), що  порядок денний 

складається з 7 питань і запропонував проголосувати за такий порядок денний, якщо у членів 

виконкому відсутні пропозиції. Володимир Мельничук, член виконкому, наголосив на тому, 

що не згідний із запропонованим порядком денним , оскільки відсутнє питання КП 

«Житловик» щодо затвердження тарифів. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   8 (вісім) 

    Проти-   1( один) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Про  затвердження договору № 16 про пайову участь замовників будівництва у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. 

2. Про затвердження договору № 17 про пайову участь замовників будівництва у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста       

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

4. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету.  

5. Про затвердження персонального складу комісії з питань захисту прав дитини 

 виконавчого комітету Бурштинської міської ради в новій редакції. 

6. РОЗГЛЯД ЗАЯВ. 

7.  Різне. 

 



Слухали: Про  затвердження договору № 16 про пайову участь замовників будівництва у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста   

(проєкт № 1294) 

Виступили: Володимир Гулик, перший заступник міського голови, який ознайомив 

присутніх із проектом рішення виконкому та матеріалами. Головуючий на засіданні 

виконкому запропонував проголосувати за даний проєкт рішення. 

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

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 109 додається. 

 

Слухали: Про затвердження договору № 17 про пайову участь замовників будівництва у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста  

(проєкт № 1295)     

Виступили: Володимир Гулик, перший заступник міського голови, який ознайомив 

присутніх із проектом рішення виконкому та матеріалами. Головуючий на засіданні 

виконкому запропонував проголосувати за даний проєкт рішення. 

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

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 110 додається. 

 

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

(проєкт № 1297)   
Виступили: Володимир Копаниця, начальник земельно-екологічного відділу, який 

ознайомив присутніх з проєктом рішення виконкому та фотофіксацією дерев, що плануються 

для видалення та обрізки. Головуючий на засіданні виконкому запропонував проголосувати 

за даний проєкт рішення. 

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

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 111 додається. 

 

Слухали: Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету (проєкт № 1290)  

Виступили: Світлана Видай, секретар виконкому, яка зазначила, що запропоновані у проєкті  

рішення виконкому виконані у повному обсязі. Головуючий запропонував підтримати даний 

проєкт рішення. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9 ( дев’ять ) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 112 додається. 

 

Слухали: Про  затвердження персонального складу комісії з питань захисту прав дитини 

 виконавчого комітету Бурштинської міської ради в новій редакції  (проєкт № 1289) 

Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей, яка заначила, що 

затвердження персонального складу відбувається у зв’язку з кадровими змінами  у Службі. 

Головуючий запропонував підтримати даний проєкт рішення. 

 



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

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 113 додається. 

 

6. РОЗГЛЯД ЗАЯВ. 

Слухали: Про  встановлення порядку участі батька у вихованні дитини (проєкт № 1287) 

Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей зазначила, що відповідне 

рішення № 48 від 03.09.2020 було прийнято на засідання Комісії та запропоноване до 

прийняття виконкому міської ради. Головуючий запропонував проголосувати за даний 

проєкт рішення. 

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

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 114 додається. 

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

малолітньої дитини  (проєкт № 1286) 

Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей зазначила, що відповідне 

рішення № 46 від 03.09.2020 було прийнято на засідання Комісії та запропоноване до 

прийняття виконкому міської ради. Головуючий запропонував проголосувати за даний 

проєкт рішення. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9 (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 115 додається. 

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

малолітньої дитини (проєкт № 1288) 

Виступили: Світлана Козар, начальник служби у справах дітей зазначила, що відповідне 

рішення № 47 від 03.09.2020 було прийнято на засідання Комісії та запропоноване до 

прийняття виконкому міської ради. Головуючий запропонував проголосувати за даний 

проєкт рішення. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9 (дев’ять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 116 додається. 

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 

(проєкт № 1298)                                                        
Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти та науки, яка ознайомила 

присутніх з проєктом рішення та зазначила, що в проміжок між висвітленням проекту 

рішення та розглядом надійшла ще 1 заява. Головуючий запропонував  членам виконкому 

підтримати даний проєкт рішення із включенням ще одного звернення. 

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

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 117 додається. 

 

 



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

освіти м. Бурштина  (проєкт № 1299)                                                        

Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти та науки, яка ознайомила 

присутніх з проєктом рішення. Головуючий запропонував  членам виконкому підтримати 

даний проєкт рішення. 

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

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 118 додається. 

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

освіти м. Бурштина  (проєкт № 1300)                                                        
Виступили: Наталія Тварок, головний спеціаліст відділу освіти та науки, яка ознайомила 

присутніх з проєктом рішення. та зазначила, що у даному проєкті рішення слід звернути 

увагу на п.10 , 18 (задовільнити заяву у разі пред’явлення довідки до 28.09.2020) та п.21 

(відмовити відповідно до прийнятого рішення). 

У залу засідань зайшов член виконкому Ростислав Витриховський. 

Головуючий запропонував  членам виконкому підтримати даний проєкт рішення із 

зауваженнями відділу. 

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

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 119 додається. 

У залу засідання зайшла міський голова та продовжила ведення засідання виконкому. 

Слухали: Про  затвердження  проектної  документації  за робочим проектом««Реконструкція  

приміщення приймального відділення КНП « Бурштинська центральна міська лікарня» під 

приймальне відділення екстреної (невідкладної допомоги) на вул.Шухевича,15 у м. Бурштин  

Івано-Франківської області » (проєкт № 1296)                                                        

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, яка зазначила що даний проєкт 

погоджено, зауваження відсутні. Роксолана Джура, запропонувала членам виконкому 

підтримати даний проєкт рішення. 

Вирішили: рішення прийняті 
Голосували:   За-   11 (одинадцять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 120 додається. 

Слухали: Про відмову у задоволенні заяви. (проєкт №  1291)                                                        

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, зазначила що проєкт рішення було 

розглянуто на попередньому засіданні виконкому та прийнято рішення про відмову. 

Світлана Видай, секретар виконкому, зазначила, що заява гр. Максиміва С.І. від 09.07.2020 

№ 1558/02-27 та додані матеріали щодо надання дозволу на виготовлення проекту 

реконструкції об’єкту нерухомості-залізобетонного цеху по вул. Нова 25А, м. Бурштин, в 

житлове приміщення розглянута на засіданні виконкому Бурштинської міської ради від 

30.07.2020. За результатом розгляду, виконавчим комітетом прийнято рішення від 30.07.2020 

№ 82 «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». Тому, заява вважається розглянутою, рішення по суті 

прийнято. У разі незгоди заявника з прийнятим рішенням виконавчого комітету, рішення 

може бути оскаржене в судовому порядку. Відповідно до ст.18,19 Закону України «Про 

звернення громадян» заявник виявив бажання бути присутнім на засіданні виконкому міської 

ради. Міський голова запросила пана Максиміва для заслуховування суті звернення. 



Заслухавши заявника та, врахувавши зауваження секретаря виконкому, Роксолана Джура, 

запропонувала членам виконкому проголосувати. 

Вирішили: рішення прийнято. 
Голосували:   За-   11 (одинадцять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 121 додається. 

Слухали: Про  погодження  благоустрію території  навколо  орендованої земельної  ділянки 

по вул. С.Бандери,88-А в м. Бурштин гр. Шпуняр В.М. (проєкт  № 1293 )                                                        

Виступили: Тетяна Білоока, головний архітектор міста, зазначила що проєкт рішення  

погоджено, зауваження відсутні та запропонувала присутнім ознайомитись з доданими 

матеріалами. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, запропонувала членам 

виконкому підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили: рішення прийнято. 
Голосували:   За-   11 (одинадцять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 122 додається. 

Слухали: Про видачу гр. Боднар Г.Я., Боднар І.Я., Боднар С.І., Боднар Ю.І. дублікату  

свідоцтва про право власності  на квартиру № 22 будинку № 17 по вул. Січових Стрільців в 

м. Бурштин  (проєкт № 1293 )                                                        
Виступили: Володимир Гулик, який зазначив, що дане питання було розглянуто 

відповідною Комісією, зауваження відсутні. Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, 

запропонувала членам виконкому підтримати даний проєкт рішення.  

Вирішили: рішення прийнято 
Голосували:   За-   11 (одинадцять) 

    Проти-  0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Рішення № 123 додається. 

7.РІЗНЕ 

Роксолана Олександрівна повідомила присутнім про: 

- Орієнтовну розгляд питань щодо затвердженням тарифу на гарячу воду для ДТЕК 

БуТЕС, холодну воду та водовідведення для КП «Житловик», захоронення ТПВ; 

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

- про толерантне відношення кандидатів один до одного; 

- про дотримання благоустрою території при час агітації. 

Член виконкому, Андрій Іваськів, звернувся до міського голови з проханням не 

коментувати та не давати оцінку його діяльності. Міська голова, Роксолана Джура, в 

свою чергу, звернулась із аналогічним проханням до Андрія Іваськіва.  

Подякувавши всім членам виконкому, міський голова запропонувала закрити  чергове 

засідання виконавчого комітету. 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 

 

 

Протокол вела 

секретар виконкому                Світлана Видай 


