
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  

 

від 16.12.2020р.                                                                             №2 

 
Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

                                                                                               
Присутні: Карвацький І.З., Бардашевський Р.Я., Мацьків В.С., Тріщук О.М.,  Савчак А.С. 

 

Запрошені:О. Петровська – начальник фінансового відділу,  

                    Т. Білоока- зав. сектору. архітектури. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік . (Проєкт №2303)     

2. Про безоплатну передачу дезінфікуючих засобів (Проєкт №2253) 

3. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2021 рік (Проєкт №2305) 

4. Про внесення зміни до генерального плану міста Бурштин  суміщеного з детальним планом 

території по вул. Січових Стрільців, б/н (Проєкт №2112) 

 

СЛУХАЛИ:Про внесення зміни до генерального плану міста Бурштин  суміщеного з   

детальним планом території по вул. Січових Стрільців, б/н (Проєкт №2112) 

ДОПОВІДАЧ:Білоока Т.- завідувач сектору містобудування та  архітектури. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія рекомендує Бурштинській міській раді (сектору містобудування та 

архітектури) перед наданням дозволу провести громадські слухання. 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -5; «проти» - 0; «утримався» - 0.  

 

 

СЛУХАЛИ: Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2021 рік (Проєкт №2305) 

ДОПОВІДАЧ:А.Савчак – голова комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:. Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» -5; «проти» - 0; «утримався» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу дезінфікуючих засобів (Проєкт №2253) 

ДОПОВІДАВ:А.Савчак – голова комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської територіальної громади. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5   «проти» - 0      «утрим» - 0  
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СЛУХАЛИ: Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік . 

(Проєкт №2303)     

ДОПОВІДАВ:О.Петровська – начальник фінансового відділу 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської територіальної громади з доповненнями: 

Дофінансувати цільову Програму «Розвитку  фізичної культури і спорту Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» в сумі 1 110 000,00 грн. для забезпечення витрат 

пов’язаних з: 

- проведенням навчально - тренувальних зборів і змагань. 

- оплати праці тренерів. 

Дофінансувати цільову Програму «Соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» в п. заміна аварійних ділянок 

тепломереж в сумі 200 000 грн. 

При формуванні плану природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів врахувати:  

- розробку проектів водопостачання та  водовідведення  в с.Бовшів та вул. С.Бандери (стара 

частина м.Бурштин); 

- рекомендувати постійні комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою здійснити  перевірку встановлених очисних споруд в с. Задністрянське і надати 

кваліфікований висновок, оскільки на сьогоднішній день дані очисні споруди не виконують 

свого функціонального призначення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5   «проти» - 0      «утрим» - 0 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                               Андрій Савчак 

 

 

 

Секретар комісії                                                              Олена    Тріщук                      

 

 

 

 

 


