
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  

 

від 17.03.2021р.                                                                             №7 

 
Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

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

 

Запрошені: Роман Іванюк – секретар ради, Марія Назар – начальник відділу економіки і 

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

обліку комунального майна, Марія Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту 

Бурштинська міська рада 

Порядок денний: 

 

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

експлуатаційного господарства (Проєкт №2515) 

2. Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

територіальної громади для передачі майна в оренду у 2021 році без проведення аукціону 

(Проєкт №2526)  

3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 11.12.2020 №06/2-20 (Проєкт №2644) 

4. Про затвердження Протокол № 1 від 15.03.2021 засідання конкурсної комісії щодо 

проведення конкурсу надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської 

міської територіальної громади (Проєкт №2645) 

5. Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 27.11.2020 № 10/1-20 «Про 

утворення постійних комісій Бурштинської міської ради, затвердження їх складу» (Проєкт 

№2654) 

6. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Івано-Франківської обласної ради 

щодо участі в заснуванні спортивного клубу (Проєкт №2660) 

 

СЛУХАЛИ: Про реорганізацію комунального підприємства «Житловик» шляхом виділу 

житлово-експлуатаційного господарства (Проєкт №2515) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Бандура – 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» -4; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   
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СЛУХАЛИ: Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

територіальної громади для передачі майна в оренду у 2021 році без проведення аукціону 

(Проєкт №2526) 

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

обліку комунального майна 

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

сесії Бурштинської міської територіальної громади, ознайомившись з планом проведення 

навчань, наданим Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Івано-Франківської області 

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

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 11.12.2020 №06/2-20 (Проєкт №2644) 

ДОПОВІДАВ: Марія Назар – начальник відділу економіки і промисловості  

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

Бурштинської міської територіальної громади. 

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

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Протокол № 1 від 15.03.2021 засідання конкурсної комісії щодо 

проведення конкурсу надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської 

міської територіальної громади (Проєкт №2645) 

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 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   
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Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 27.11.2020 № 10/1-

20 «Про утворення постійних комісій Бурштинської міської ради, затвердження їх складу» 

(Проєкт №2654) 

ДОПОВІДАВ: Ростислав Бардашевський – депутат ПП «Європейська Солідарність» 

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

Бурштинської міської територіальної громади. 

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

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

 
СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Івано-Франківської 

обласної ради щодо участі в заснуванні спортивного клубу (Проєкт №2660) 

ДОПОВІДАВ: Марія Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту Бурштинська міська 

рада 

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

Бурштинської міської територіальної громади. 

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

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

 

 

 

Голова комісії                                                               Андрій Савчак 

 

 

 

Секретар комісії                                                           Олена    Тріщук                      

 

 

 

 


