ПРОТОКОЛ №2
Засідання постійної комісії з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури,
охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою
17.12.2020 р.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Склад комісії:
Федів Мар’яна Володимирівна – голова комісії;
Савка Петро Степанович – заступник голови;
Ковальчук Петро Іванович – секретар комісії;
Бублінський Василь Володимирович – член комісії;
Дулик Ігор Остапович – член комісії;
Пізь Іван Мирославович – член комісії.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

На засіданні присутні наступні члени комісії:
Федів Мар’яна Володимирівна – голова комісії;
Савка Петро Степанович – заступник голови;
Ковальчук Петро Іванович – секретар комісії;
Бублінський Василь Володимирович – член комісії;
Дулик Ігор Остапович – член комісії;
Пізь Іван Мирославович – член комісії.

м. Бурштин

На засідання комісії запрошені:
1. Тетяна Білоока– завідувач сектору містобудування та архітектури
Бурштинської міської ради;
2. Ольга Петровська – начальник фінансового відділу;
3. Роман Іванюк – секретар ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект №2303 Про бюджет Бурштинської міської територіальної
громади на 2021 рік;
2. Проект №2112 Про внесення зміни до генерального плану міста
Бурштин суміщеного з детальним планом території по вул. Січових
Стрільців, б/н;
3. Проект №2305 Про план роботи Бурштинської міської ради на 2021 рік.

1.

СЛУХАЛИ:
Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021

рік.

№
з\п

ДОПОВІДАВ: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу;
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2303 Про бюджет
Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік та рекомендує
даний проект рішення винести на розгляд сесії.
Проект рішення №2303 додається.
Результати голосування:
ПІП
Результати голосування

1.

Бублінський Василь Володимирович

за

2.

Дулик Ігор Остапович

за

3.

Ковальчук Петро Іванович

за

4.

Пізь Іван Мирославович

за

5.

Савка Петро Степанович

за

6.

Федів Мар’яна Володимирівна

за

2.
Проект №2112 Про внесення зміни до генерального плану міста
Бурштин суміщеного з детальним планом території по вул. Січових Стрільців,
б/н.
ДОПОВІДАВ: Тетяна Білоока – завідувач сектору містобудування та
архітектури Бурштинської міської ради, яка повідомила про те, що надання
дозволу на розроблення проекту містобудівної документації щодо «Внесення
зміни до Генерального плану міста Бурштин суміщеного з детальним планом
території по вул. Січових Стрільців, б/н під будівництво та обслуговування
будівель торгівлі», у межах населеного пункту уточнює положення генерального
плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини
території. На підставі та з урахуванням положень затвердженого детального
плану території може розроблятися проект землеустрою, щодо впорядкування цієї
території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає
невід’ємною частиною генерального плану міста. Також сказала, про те, що при
прийнятті комісією позитивного рішення даний проект проходитиме процедуру
відповідно до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»
ВИСТУПАЛИ:
- Ігор Дулик – який, запропонував підтримати даний проект рішення;
- Іван Пізь – зауважив, що вразі початку будівництва постійних об*єкітів
торгівлі, до центру міста здійснюватиметься доставка будматеріалів
великогабаритними та важкими машинами, а це призведе до руйнування
бруківки, яка є в центрі міста;
- Петро Ковальчук – запропонував зробити презентацію об*єкта
будівництва, чи буде він вписуватись в загальну архітектуру центру міста;
- Василь Бублінський – перейнявся питанням, думки жителів навколишніх
будинків та подальшою долею скверу.
ВИРІШИЛИ: Комісія не прийняла рішення, щодо Проекту №2112 Про
внесення зміни до генерального плану міста Бурштин суміщеного з детальним
планом території по вул. Січових Стрільців, б/н.
Проект рішення №2112 додається.
Результати голосування:
ПІП

№
з\п
1. Бублінський Василь Володимирович
2.

Дулик Ігор Остапович

3.

Ковальчук Петро Іванович

Результати голосування
Утримався
Не брав участі у голосуванні
Утримався

4.

Пізь Іван Мирославович

Утримався

5.

Савка Петро Степанович

Утримався

6.

Федів Мар’яна Володимирівна

Утрималась

Проект №2305 Про план роботи Бурштинської міської ради на 2021
рік
ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії.
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2305 Про план роботи
Бурштинської міської ради на 2021 рік та рекомендує даний проект рішення
винести на розгляд сесії.
Проект рішення №2305 додається.
Результати голосування:
№
ПІП
Результати голосування
з\п
за
1. Бублінський Василь Володимирович
3.

2.

Дулик Ігор Остапович

за

3.

Ковальчук Петро Іванович

за

4.

Пізь Іван Мирославович

за

5.

Савка Петро Степанович

за

6.

Федів Мар’яна Володимирівна

за

Голова комісії
Секретар комісії
Заступник голови

____________
_____________
_____________

Мар’яна Федів
Петро Ковальчук
Петро Савка

