
Протокол 

засідання постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту 

 

від 24.01.2023                                                                                                                             № 2 

 

Засідання проводилося в приміщенні актового залу Бурштинської міської ради 

 

Присутні: Савчак А. С., Бардашевський Р. Я., Мацьків В. С. 

Запрошені: Марія Козар – начальник відділу у справах сім’ї  та спорту.  

 

Порядок денний: 

 

1. Обрання секретаря комісії на час проведення даного засідання. 

2. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного суду України щодо заборони в 

Україні російської православної церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї 

організацій (Проект №4882). 

3.  Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України щодо 

повернення до Верховної Ради України з пропозиціями (накладання вето) проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

сфери містобудівної діяльності» (№ 5655 від 11.06.2021) (Проект №4883). 

 

 

СЛУХАЛИ: Обрання секретаря комісії на час проведення даного засідання. 

ВИСТУПИВ: голова комісії Андрій Савчак запропонував обрати секретарем комісії на час 

проведення даного засідання, у зв’язку з тимчасовою відсутністю секретаря комісії Олени 

Тріщук, Ростислава Бардашевського. 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена відсутня   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного суду України щодо 

заборони в Україні російської православної церкви, її структурних підрозділів і залежних 

від неї організацій (Проект №4882). 

ДОПОВІДАЧ: Марія Козар – начальник відділу у справах сім’ї  та спорту. 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена відсутня   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

сесії Бурштинської міської ради. 

 

 



 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України 

щодо повернення до Верховної Ради України з пропозиціями (накладання вето) проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування сфери містобудівної діяльності» (№ 5655 від 11.06.2021) (Проект №4883). 

ДОПОВІДАЧ: Ростислав Бардашевський – депутат міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена відсутня   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

сесії Бурштинської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                           Андрій САВЧАК 

 

 

 

Секретар комісії                                                                      Ростислав БАРДАШЕВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 


