
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  

від 10.11.2021р.                                                                                             №18 
 

Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради                                                                                          
 

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

Запрошені: Ірина Герт – начальник сектору житлово-комунального господарства та обліку 

комунального майна, Роман Іванюк – секретар ради 

Порядок денний: 

1. Про повернення на баланс Бурштинської міської ради газової котельні в с.Бовшів (Проєкт 

№3342) 

2. Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади в 

особі Бурштинської міської ради на баланс Бурштинської міської ради транспортного засобу 

(Проєкт №3427) 

3. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, Голови 

Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо недопущення 

підняття тарифу на послуги з розподілу природного газу (Проєкт №3426) 

 

СЛУХАЛИ: Про повернення на баланс Бурштинської міської ради газової котельні в 

с.Бовшів (Проєкт №3342) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник сектору житлово-комунального господарства та обліку 

комунального майна 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

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

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир відсутній   

 

СЛУХАЛИ: Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади в особі Бурштинської міської ради на баланс Бурштинської міської ради транспортного 

засобу (Проєкт №3427) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник сектору житлово-комунального господарства та обліку 

комунального майна 

РЕКОМЕНДАЦІЇ Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      сесії 

Бурштинської міської територіальної громади. 

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

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир відсутній   



 

 

2 
СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо 

недопущення підняття тарифу на послуги з розподілу природного газу (Проєкт №3426) 

ДОПОВІДАЧ: Роман Іванюк – секретар ради 

РЕКОМЕНДАЦІЇ Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      сесії 

Бурштинської міської територіальної громади. 

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

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир відсутній   

 

 

 

Голова комісії                                                                                 Андрій САВЧАК   

 

Секретар комісії                                                                               Олена    ТРІЩУК                  


