
 

Протокол 

засідання постійної депутатської комісії з питань  

комунальної власності, житлово-комунального господарства,  

енергозбереження та транспорту 

 

 

від 21.02.2023                                                                                                                            № 3 

 

 

Засідання проводилося в приміщенні актового залу Бурштинської міської ради 

 

 

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

Запрошені: Герт І. І. – начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна. 

 

Порядок денний: 

 

1. Обрання секретаря комісії на час проведення даного засідання. 

2. Про ритуальну службу та ритуальні послуги, затвердження Положення про ритуальну 

службу та Порядку надання ритуальних послуг на території Бурштинської міської 

територіальної громади (Проект № 4934). 

3. Про затвердження Статуту Комунального підприємства «ЕКО-СЕРВІС Бурштинської 

міської ради» у новій редакції (Проект № 4935). 

4. Про прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду та про внесення в Перелік 

першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської територіальної громади 

для передачі майна в оренду на аукціоні (Проект № 4942). 

5. Про передачу майна на правах оперативного управління (Проект № 4943). 

 

 

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 ритуальну службу та ритуальні послуги, затвердження Положення про 

ритуальну службу та Порядку надання ритуальних послуг на території Бурштинської 

міської територіальної громади (Проект № 4934). 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна. 

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. Також комісія пропонує в.о. директора КП «Еко-Сервіс 

Бурштинської міської ради» Оксані Леськів при розроблені платних послуг, які будуть 

надаватися ритуальною службою, подати їх розрахунок на розгляд комісії. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства «ЕКО-СЕРВІС 

Бурштинської міської ради» у новій редакції (Проект № 4935). 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна. 

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 прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду та про внесення 

в Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської територіальної 

громади для передачі майна в оренду на аукціоні (Проект № 4942). 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна. 

ВИСТУПИВ: Ростислав Бардашевський з пропозицією: при затвердженні виконавчим 

комітетом умов оренди та оголошення про передачу в оренду на аукціоні нежитлового 

приміщення № 23 Павільйону спортивного, що знаходиться за адресою: вул. Міцкевича, 49, 

м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною площею 132,0 кв. 

м, затвердити умову про те, щоб діти з секції вільної боротьби двічі на тиждень 

безкоштовно відвідували зал з тренажерами. 

 

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. Пропозицію депутата Ростислава Бардашевського винести 

на розгляд та затвердження виконавчого комітету. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про передачу майна на правах оперативного управління (Проект № 4943). 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту до проекту рішення, винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

Проект рішення № 4934 

 

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської ради.  

Також комісія пропонує в.о. директора КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» Оксані 

Леськів при розроблені платних послуг, які будуть надаватися ритуальною службою, 

подати їх розрахунок на розгляд комісії 

 

Голова комісії                                                                                                    Андрій САВЧАК 

 

Протокол № 13 від 21.02.2023 

 

 

 

Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту до проекту рішення, винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

Проект рішення № 4935. 

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської ради. 

 

Голова комісії                                                                                                    Андрій САВЧАК 

 

Протокол № 13 від 21.02.2023 

 

 

Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту до проекту рішення, винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

Проект рішення № 4942 

Комісія підтримує проект рішення рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської ради.  

Виконавчому комітету при затвердженні умов оренди та оголошення про передачу в оренду 

на аукціоні нежитлового приміщення № 23 Павільйону спортивного, що знаходиться за 

адресою: вул. Міцкевича, 49, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., 

загальною площею 132,0 кв. м, затвердити умову про те, щоб діти з секції вільної боротьби 

двічі на тиждень безкоштовно відвідували зал з тренажерами. 

 

 

Голова комісії                                                                                                    Андрій САВЧАК 

 

Протокол № 13 від 21.02.2023 



Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту до проекту рішення, винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

Проект рішення № 4943. 

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської ради. 

 

Голова комісії                                                                                                    Андрій САВЧАК 

 

Протокол № 13 від 21.02.2023 

 

 

 

 

 


