
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  

 

від 18.02.2021р.                                                                             №6 

 
Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

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

 

Запрошені: Ростислав Стасько – перший заступник міського голови, Іван Драгун – заступник 

міського голови, Роман Іванюк – секретар ради, Марія Назар – начальник відділу економіки і 

промисловості, Ірина Бандура – начальник сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна, Марія Михайлишин – начальник юридичного відділу,  

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 26.10.2018 №07/61-18 «Про 

затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року» (Проєкт №2451)     

2. Про затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень 

на 2021-2025 роки (Проєкт №2491) 

3. Про передачу транспортних засобів на правах господарського відання КП «Житловик» 

(Проєкт №2494) 

4. Про передачу будівель на правах оперативного управління КНП «Бурштинський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» (Проєкт №2495)  

5. Про створення відділу контролю за додержанням законодавства про працю, благоустрою та 

паркуванням транспортних засобів Бурштинської міської ради та затвердження положення 

(Прєкт №2513)  

6. Про припинення внаслідок реорганізації комунального підприємства «Підприємство 

житлово-комунального господарства с. Задністрянське» шляхом приєднання до комунального 

підприємства «Житловик» (Проєкт №2514) 

7. Про реорганізацію комунального підприємства «Житловик» шляхом виділу житлово-

експлуатаційного господарства (Проєкт №2515) 

8. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади об`єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та 

об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (Проєкт 

№2516) 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 26.10.2018 №07/61-

18 «Про затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року» (Проєкт 

№2451) 

ДОПОВІДАЧ: Марія Назар – начальник відділу економіки і промисловості. 

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

Бурштинської міської територіальної громади, включивши до складу робочої групи з 

моніторингу Стратегії Сталого Розвитку Бурштинської територіальної громади до 2030 року 



 

 

2 
представника постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту депутата Тріщук Олену. 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -4; «проти» - 0; «утримався» - 0.  

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2021-2025 роки (Проєкт №2491) 

ДОПОВІДАЧ: Роман Іванюк – секретар ради 

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

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» -4; «проти» - 0; «утримався» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про передачу транспортних засобів на правах господарського відання КП 

«Житловик» (Проєкт №2494) 

ДОПОВІДАВ: Ірина Бандура – начальник сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

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

Бурштинської міської територіальної громади. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4;   «проти» - 0;  «утримався» - 0  

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про передачу будівель на правах оперативного управління КНП «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Проєкт №2495) 

ДОПОВІДАВ: Ірина Бандура – начальник сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

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

Бурштинської міської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4;  «проти» - 0;  «утримався» - 0 

 

 

 
СЛУХАЛИ: Про створення відділу контролю за додержанням законодавства про працю, 

благоустрою та паркуванням транспортних засобів Бурштинської міської ради та затвердження 

положення (Прєкт №2513) 

ДОПОВІДАВ: Марія Михайлишин – начальник юридичного відділу  

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

Бурштинської міської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4;  «проти» - 0;  «утримався» - 0 

 

 

 
СЛУХАЛИ: Про припинення внаслідок реорганізації комунального підприємства 

«Підприємство житлово-комунального господарства с. Задністрянське» шляхом приєднання до 

комунального підприємства «Житловик» (Проєкт №2514) 
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ДОПОВІДАВ: Ірина Бандура – начальник сектору житлово-комунального господарства 

та обліку комунального майна 

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

Бурштинської міської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4;  «проти» - 0;  «утримався» - 0 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про реорганізацію комунального підприємства «Житловик» шляхом виділу 

житлово-експлуатаційного господарства (Проєкт №2515) 

ДОПОВІДАВ: Ірина Бандура – начальник сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

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

Бурштинської міської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4;  «проти» - 0;  «утримався» - 0 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади об`єкта соціальної інфраструктури державної форми власності 

та об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (Проєкт 

№2516) 

ДОПОВІДАВ: Ростислав Стасько – перший заступник міського голови 

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

Бурштинської міської територіальної громади., представивши на сесії «протокол про наміри», 

підписаний обома сторонами. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4;  «проти» - 0;  «утримався» - 0 

 

 

 

Голова комісії                                                               Андрій Савчак 

 

 

 

Секретар комісії                                                           Олена    Тріщук                      

 

 

 

 

 


