
Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  

 

від 29.12.2020р.                                                                             №3 

 
Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

                                                                                               
Присутні: Бардашевський Р.Я., Тріщук О.М.,  Савчак А.С. 

 

Запрошені: Ростислав Стасько- перший заступник міського голови  

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна Дем′янівської, Бовшівської, 

Задністрянської, Старомартинівської, Тенетниківської, Коростовичівської, Озерянської, 

Сарниківської, Юнашківської, Насташинської сільських рад які припиняються шляхом 

приєднання до Бурштинської міської ради Івано – Франківської області (Проєкт №2341) 

2. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання та 

утилізацію основних засобів (Проєкт №2342) 

3. Про внесення змін (технічна правка) до рішення міської ради  від 23.12.2020 р. № 01/4-20 

«Про безоплатне прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, міста 

Галицького району у комунальну власність Бурштинської територіальної громади» (Проєкт 

№2343) 

4. Про безоплатне прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, міста 

Рогатинського району у комунальну власність Бурштинської територіальної  громади  

(Проєкт №2344) 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна Дем′янівської, 

Бовшівської, Задністрянської, Старомартинівської, Тенетниківської, Коростовичівської, 

Озерянської, Сарниківської, Юнашківської, Насташинської сільських рад які припиняються 

шляхом приєднання до Бурштинської міської ради Івано – Франківської області (Проєкт 

№2341) 

ДОПОВІДАЧ: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

та утилізацію основних засобів (Проєкт №2342) 

ДОПОВІДАЧ: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

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

сесії Бурштинської міської територіальної громади з доповненнями:  

- Директору КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Володимиру Василику після 

здійснення утилізації обладнання, вказаного в п.1 цього рішення, надати звіт про 

списання об’єктів комунальної власності постійній комісії з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  «за» -3; «проти» - 0; «утримався» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін (технічна правка) до рішення міської ради  від 23.12.2020 р. № 

01/4-20 «Про безоплатне прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 

міста Галицького району у комунальну власність Бурштинської територіальної громади» 

(Проєкт №2343) 

ДОПОВІДАВ: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

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

Бурштинської міської територіальної громади. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3   «проти» - 0      «утрим» - 0  

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 

міста Рогатинського району у комунальну власність Бурштинської територіальної  громади  

(Проєкт №2344) 

ДОПОВІДАВ: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

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

Бурштинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3   «проти» - 0      «утрим» - 0 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                               Андрій Савчак 

 

 

 

Секретар комісії                                                              Олена    Тріщук                      

 

 

 

 

 


