
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  

від 15.12.2021р.                                                                                             №20 
 

Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради                                                                                          
 

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

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

комунального майна, Ольга Петровська – начальник фінансового відділу, Марія Назар - 

начальник відділу економіки і промисловості 

Порядок денний: 

1. Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та капітальному 

ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної громади на 2022 

(Проєкт №3614) 

2. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік 

(Проєкт №3615) 

3. Про безоплатну передачу транспортного засобу на баланс КНП «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ (Проєкт №3631) 

4. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бурштинської 

міської ради на 2022 рік (Проєкт №3632) 

5. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022 рік (Проєкт №3637) 

6. Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік (Проєкт №3644) 

7. Про придбання в комунальну власність Бурштинської міської громади в особі Бурштинської 

міської ради об’єктів нерухомого майна (житла) для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб (Проєкт №3646) 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 (Проєкт №3614) 

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» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік (Проєкт 

№3615) 

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

комунального майна 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

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

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу транспортного засобу на баланс КНП «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ (Проєкт №3631) 

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» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Бурштинської міської ради на 2022 рік (Проєкт №3632) 

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» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік (Проєкт №3637) 

ДОПОВІДАЧ: Марія Назар – начальник відділу економіки і промисловості 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

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

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   
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Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

СЛУХАЛИ: Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік (Проєкт 

№3644) 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу  

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

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

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

СЛУХАЛИ: Про придбання в комунальну власність Бурштинської міської громади в особі 

Бурштинської міської ради об’єктів нерухомого майна (житла) для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб (Проєкт №3646) 

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» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

 

 

Голова комісії                                                                              Андрій САВЧАК  

 

Секретар комісії                                                                               Олена    ТРІЩУК                  


