
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  

 

від 17.05.2021р.                                                                             №9 

 
Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

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

 

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

комунального майна, Наталія Василащук – депутат міської ради, Роман Іванюк – секретар ради, 

Марія Назар - начальник відділу економіки і промисловості, Іван Туз – директор КП 

«Капітальне будівництво», Зіновій Шафран – директор КП «Житловик» 

 

Порядок денний: 

 

1. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради щодо капітального ремонту дороги 

0091002 (Проєкт №2728) 

2. Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» за 2020 рік (Проєкт №2736) 

3. Про списання та зняття з балансу Бурштинської міської ради транспортного засобу, який 

є комунальною власністю Бурштинської міської територіальної громади (Проєкт №2740) 

4. Про надання дозволу на списання основних засобів комунальному підприємству 

«Житловик» (Проєкт №2741) 

5. Про внесення змін до Регламенту Бурштинської міської ради затвердженого рішенням 

міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження Регламенту Бурштинської 

міської ради» (Проєкт №2743) 

6. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

основних засобів (Проєкт №2744) 

7. Про продаж та зняття з балансу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» будівлі 

господарського складу, що є комунальною власністю Бурштинської міської 

територіальної громади (Проєкт №2745) 

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

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської 

міської ради транспортних засобів (Проєкт №2749) 

9. Про продаж та зняття з балансу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» будівлі 

станції каналізаційної насосної № 3, що є комунальною власністю Бурштинської міської 

територіальної громади (Проєкт №2750) 

10. Про створення комісії з інвентаризації та розподілу майна, яке перебуває на балансі КП 

«Житловик», для повернення даного майна у комунальну власність Бурштинської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради (Проєкт №2754) 

11. Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство 

Бурштинської міської ради» Проєкт №2755) 

12. Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за І квартал 2021 року (Проєкт 

№2757) 

13. Про створення комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» 

(Проєкт №2759) 
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СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради щодо капітального 

ремонту дороги 0091002 (Проєкт №2728) 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Василащук – депутат міської ради 

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 +   

 

 

СЛУХАЛИ: Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» за 2020 рік (Проєкт №2736) 

ДОПОВІДАЧ: Іван Туз – директор КП «Капітальне будівництво»  

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 +   

 
 

СЛУХАЛИ: Про списання та зняття з балансу Бурштинської міської ради транспортного 

засобу, який є комунальною власністю Бурштинської міської територіальної громади (Проєкт 

№2740) 

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 +   

 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів комунальному підприємству 

«Житловик» (Проєкт №2741) 
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ДОПОВІДАЧ: Ірина Бандура – начальник сектору житлово-комунального господарства 

та обліку комунального майна 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:. Комісія підтримує проект рішення з наступними змінами: 

1. Назву проєкта викласти в наступній редакції: Про надання дозволу на продаж матеріалів 

запасу (засувки Ду300 Ру25) КП «Житловик»; 

2. Пункт 1 проєкту рішення викласти в наступній редакції: Провести незалежну експортну 

оцінку матеріалів запасу (засувки Ду300 Ру25); 

3. Пункт 2 проєкту рішення викласти в наступній редакції: Директору КП «Житловик» 

Зіновію Шафрану зняти з балансу матеріали запасу (засувки Ду300 Ру25) після 

проведення процедури їх продажу через аукціон. 

ГОЛОСУВАННЯ:  «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 Регламенту Бурштинської міської ради затвердженого 

рішенням міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження Регламенту Бурштинської 

міської ради» (Проєкт №2743) 

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» - 1. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир   + 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

основних засобів (Проєкт №2744) 

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» - 3; «проти» - 0; «утримався» - 1. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав   + 

Мацьків Володимир +   
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СЛУХАЛИ: Про продаж та зняття з балансу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

будівлі господарського складу, що є комунальною власністю Бурштинської міської 

територіальної громади (Проєкт №2745) 

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

обліку комунального майна 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:. Комісія підтримує проект рішення з наступними змінами: 

1. Назву проекту рішення викласти в такій редакції: «Про внесення в перелік об’єктів 

комунальної власності Бурштинської міської територіальної громади, що підлягають 

приватизації, будівлі господарського складу КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня»; 

2. Пункт 1 проекту рішення викласти в такій редакції: «1. Внести в перелік об’єктів 

комунальної власності Бурштинської міської територіальної громади, що підлягають 

приватизації, будівлю господарського складу КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня по вул. Р. Шухевича, 15, загальною площею 200,9 кв. м., інвентарний номер 

1013100031, первісна балансова вартість 127 498,00 грн., нараховано знос 100%, для 

подальшого проведення незалежної оцінки та прийняття рішення про приватизацію 

даного об’єкта комунальної власності (продажу через аукціон)». 

3. Пункт 2 проекту рішення викласти в такій редакції: «2. Директору КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» (Володимир Василик) зняти з балансу будівлю 

господарського складу, вказану в пункті 1 даного рішення, після прийняття рішення про 

завершення приватизації». 

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

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

 

СЛУХАЛИ Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської 

ради транспортних засобів (Проєкт №2749) 

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 продаж та зняття з балансу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

будівлі станції каналізаційної насосної № 3, що є комунальною власністю Бурштинської міської 

територіальної громади (Проєкт №2750) 

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

обліку комунального майна 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:. Рішення не прийнято. 

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

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій    

Тріщук Олена    

Карвацький Ігор    

Бардашевський Ростислав    

Мацьків Володимир    

 

 

СЛУХАЛИ: Про створення комісії з інвентаризації та розподілу майна, яке перебуває на 

балансі КП «Житловик», для повернення даного майна у комунальну власність Бурштинської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради (Проєкт №2754) 

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 +   

 

 

СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне 

господарство Бурштинської міської ради» Проєкт №2755) 

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 фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за І квартал 2021 

року (Проєкт №2757) 

ДОПОВІДАЧ: Зіновій Шафран – директор КП «Житловик» 

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 +   

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської 

ради» (Проєкт №2759) 

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 +   

 

 

 

 

Голова комісії                                                               Андрій   Савчак 

    

Секретар комісії                                                           Олена    Тріщук                    

 

 

 


