
Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  

 

від 20.01.2021 р.                                                                             №5 

 
Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

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

 

Запрошені: Т.Білоока- завідувач сектору містобудування та архітектури, І.Бандура – завідувач 

сектору ЖКГ, Р.Іванюк – секретар ради. 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території (обмежена 

вулицями Коновальця та Д. Галицького) для будівництва багатоповерхової житлової 

забудови та будівництва доступного житла в м. Бурштин». (Проєкт №2350)     

2. Про закріплення депутатів Бурштинської міської ради за округами. (Проєкт №2402) 

3.   Про продаж та зняття з балансу Бурштинської міської ради транспортних засобів, які є 

комунальною власністю Бурштинської  міської територіальної громади. (Проєкт №2408) 

4. Про припинення внаслідок реорганізації Підприємства житлово-комунального 

господарства с. Задністрянське шляхом приєднання до комунального підприємства 

«Житловик».(Проєкт №2417) 

5. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади.(Проєкт 

№2418) 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 

(обмежена вулицями Коновальця та Д. Галицького) для будівництва багатоповерхової житлової 

забудови та будівництва доступного житла в м. Бурштин». (Проєкт №2350)     

ДОПОВІДАЧ: Т.Білоока- завідувач сектору містобудування та архітектури 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

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

 

 

СЛУХАЛИ:Про закріплення депутатів Бурштинської міської ради за округами. (Проєкт 

№2402) 

ДОПОВІДАЧ: Р. Іванюк – секретар ради 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ:. Комісія підтримує проект рішення та рекомендує детальніше розглянути 

на засіданні сесії. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0 
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СЛУХАЛИ: Про продаж та зняття з балансу Бурштинської міської ради транспортних 

засобів, які є комунальною власністю Бурштинської  міської територіальної громади. (Проєкт 

№2408) 

ДОПОВІДАВ: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ 

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

Бурштинської міської територіальної громади. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про припинення внаслідок реорганізації Підприємства житлово-комунального 

господарства с. Задністрянське шляхом приєднання до комунального підприємства 

«Житловик».(Проєкт №2417) 

ДОПОВІДАВ: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ 

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

Бурштинської міської територіальної громади. 

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

 

 
СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади.(Проєкт №2418) 

ДОПОВІДАВ: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ 

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

Бурштинської міської територіальної громади. 

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

 

 

 

 

Голова комісії                                                               Андрій Савчак 

 

 

 

Секретар комісії                                                              Олена    Тріщук                    

 

 

 


