
ПРОТОКОЛ № 12 
 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  30 грудня 2020 року       Розпочато засідання об 14.00 год. 

                                                                                   Закінчено засідання об 16 год.15 хв.  

 

Присутні:  19  (дев’ятнадцять) список додається. 

Запрошені :  список додається. 

Місце проведення: м. Бурштин, вул. С.Бандери,60, приміщення БК ім. Тараса Шевченка 

 

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: Василь Андрієшин – міський голова, зазначив що на засідання виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 19 (дев’ятнадцять) членів виконавчого 

комітету. Проєкт порядку денного складається з 26 питань і запропонував проголосувати за 

такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні пропозиції. 

 

          Надія Кицела, член виконкому, запропонувала  включити в порядок денний: 

- проєкт № 1348 «Про внесення змін  до фінансового  плану за ІУ квартал 2020 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

- проєкт № 1349 «Про внесення змін  до фінансового  плану  на  2021 рік  Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської.  

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

- проєкт №  1346 «Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти» .                                               

   Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

- проєкт №  1347 «Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти» .                                               

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 



- проєкт № 1317 «Про ініціювання розірвання договору найму житла  соціального 

призначення та виселення громадян та членів їх сімей, що займають соціальне житло з 

житлового приміщення без надання іншого житлового приміщення» - зняти з розгляду у 

зв’язку з тим, що  не було вручено  рекомендованих повідомлень жильцям соціального 

гуртожитку з якими пропонувалося розірвання договору-найму житла соціального 

призначення та виселення громадян по вул.. Будівельників, 2. 

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

  

Виступили: Міський голова запропонував проголосувати про прийняття проєкту порядку 

денного засідання виконкому за основу. 

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Вирішили: Проєкт порядку денного засідання виконкому прийняти за основу. 

Виступили: Міський голова поставив на голосування порядок денний в цілому. 

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Вирішили: Затвердити порядок денний чергового засідання виконавчого комітету. 

 

1.  Про затвердження  Регламенту  виконавчого комітету Бурштинської міської ради.    

2. Про  затвердження персонального складу комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради в новій редакції.  

3. Про організацію харчування дітей в закладах середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади.  

4. Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Бурштинської територіальної громади. 

5. Про внесення змін  до фінансового  плану за ІУ квартал 2020 Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

6. Про внесення змін  до фінансового  плану  на  2021 рік  Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської.  
 

Розгляд заяв 
 

7. Про відмову у  видачі ордеру на житлове приміщення в  гуртожитку по вул.  

Шухевича , 2/68 Гречуху М.І.   

8. Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку по вул.. Шухевича, 2/46 

Кічурі О.Я.  

9. Про зарахування на квартирний облік за місцем проживання у виконкомі міської 

ради Цвєткову Л.Б. та членів її сім’ї. 



           10. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Лохаївською Я.М.  

м.  Бурштин  

           11. Про  оформлення  права  власності н а квартиру за  громадянкою   Гурською І.І 

           12.  Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання у 

виконкомі міської ради Пєтухову Р.М. 

           13. Про оформлення  права  власності на квартиру за  громадянином Петрів І.М. м. 

Бурштин. 

           14. Про оформлення  права  власності на житлове приміщення  в гуртожитку за  

громадянином  Гречух Р.І. м. Бурштин. 

           15. Про включення у список учасників АТО/ООС. 

           16. Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання у 

виконкомі міської ради Шпакович Н.І. 

           17. Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання у 

виконкомі міської ради Козар С.О. 

           18. Про погодження режиму роботи магазину «Дідо» по вул.. Шухевича, буд. 11/1 в м. 

Бурштин. 

           19. Про призначення стипендії Бурштинської міської ради в галузі освіти для 

обдарованих дітей міста Бурштина. 

20. Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. 

21. Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». 

22. Про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав. 

23. Про звільненнявід оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 2020  

           24. Про звільнення від оплатити за харчування дітей у закладах  загальної середньої 

освіти м. Бурштин у 2020 році. 

25. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти. 

26. Про звільнення від оплатити за харчування дітей у закладах  загальної середньої 

освіти м. Бурштин у 2020 році. 

     27. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної  освіти.           

     28. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної  освіти                             

           29. Різне. 

 

Слухали:  Про затвердження  Регламенту  виконавчого комітету Бурштинської міської ради.    

Доповідає: Марія Михайлишин – начальник юридичного  відділу, яка ознайомила присутніх 

з основними розділами Регламенту виконавчого комітету Бурштинської  міської ради. 

Виступили: Володиир Гулик  – член   виконкому,  вніс   пропозицію  вилучити   статтю  11 

проєкту Регламенту, так як дані повноваження передбачені статтею 19 даного Регламенту, а 

також в статті 68 підпункт 68.12 доповнити словами – «визначені чинним законодавством 

України». 

         Ростислав Стасько – член виконкому, запропонував вилучити  статтю 8 проєкту 

даного Регламенту. 

                     Міський голова поставив на голосування  проєкт рішення  за основу. 

                     Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Вирішили: Проєкт рішення прийняти за основу 

          Міський голова поставив на голосування доповнення і пропозиції. 

         Результати голосування:  

 За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 



        Міський голова поставив на голосування  проєкт рішення в цілому. 

       Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Вирішили: прийняти рішення  №  146 в цілому (рішення додається). 
 

Слухали: Про  затвердження персонального складу комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради в новій редакції. 

Доповідає: Світлана Козар  – начальник  служби у справах дітей 

Вирішили: рішення №  147 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про організацію харчування дітей в закладах середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади. 

Доповідає: Іванна Томин - начальник відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення №  148 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

Слухали: Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Бурштинської територіальної громади. 

Доповідає: Іванна Томин - начальник відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення №  149 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про внесення змін  до фінансового  плану за ІУ квартал 2020 Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

Доповідає: Оксана Савчин – головний лікар  Комунального некомерційного підприємства 

"Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бурштинської міської 

ради 

Вирішили: рішення №  150 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

                                                              
Слухали: Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

Доповідає: Оксана Савчин – головний лікар  Комунального некомерційного                                             

підприємства "Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" 

Бурштинської міської ради 



Вирішили: рішення №  151 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про відмову у  видачі ордеру на житлове приміщення в  гуртожитку по вул. 

Шухевича , 2/68 Гречуху М.І.   

Доповідає:  Надія Кицела  - керуючий справами виконкому        

Вирішили: рішення №  152 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

 За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку по вул.. Шухевича, 2/46 

Кічурі О.Я.    

Доповідає:  Надія Кицела  - керуючий справами виконкому 

Вирішили: рішення №  153 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про зарахування на квартирний облік за місцем проживання у виконкомі міської 

ради Цвєткову Л.Б. та членів її сім’ї.  

Доповідає:  Іван Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

Вирішили: рішення №  154 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Лохаївською Я.М. 

м. Бурштин.            

Доповідає:  Надія Кицела  - керуючий справами виконкому 

Вирішили: рішення №  155 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 
Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою  Гурською І.І. м. 

Бурштин.            

Доповідає:  Надія Кицела  - керуючий справами виконкому 

Вирішили: рішення №  156 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  



 

Слухали: Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання у 

виконкомі міської ради Пєтухову Р.М.     

Доповідає:  Іван Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

Вирішили: рішення №  157 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Петрів І.М. м. 

Бурштин.            

Доповідає:  Надія Кицела  - керуючий справами виконкому 

Вирішили: рішення №  158 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про оформлення права власності на житлове приміщення  в гуртожитку за  

громадянином  Гречух Р.І. м. Бурштин.            

Доповідає:  Надія Кицела  - керуючий справами виконкому 

Вирішили: рішення №  159 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

  

Слухали: Про включення у список учасників АТО/ООС. 

Доповідає:  Надія Кицела  - керуючий справами виконкому 

Вирішили: рішення №  160 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання у 

виконкомі міської ради Шпакович Н.І.  

Доповідає:  Іван Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

Вирішили: рішення №  161 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання у 

виконкомі міської ради Козар С.О. 

Доповідає:  Іван Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

Вирішили: рішення №  162 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

 



За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про погодження режиму роботи магазину «Дідо» по вул.. Шухевича, буд. 11/1 в м. 

Бурштин . 

Доповідає: Марія Назар – начальник відділу економіки  і промисловості 

Виступили: Ростислав Стасько – член виконкому, запропонував вияснити, скільки працює 

найманих осіб у підприємця Дутчин Л.В. 

          Марія Михайлишин – начальник юридичного відділу. Запропонувала ввести в 

штат міської ради посаду інспектора праці. 

Вирішили: рішення №  163 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

          Протокольно доручити: 

- начальнику юридичному відділу Марії Михайлишин та начальнику відділу економіки 

і промисловості Марії Назар підготувати службову записку на ім’я міського голови про 

введення в структуру міської ради посади держаного інспектора праці; 

- начальнику відділу економіки і промисловості Марії Назар направити листа 

підприємцю  Дутчин Л.В.  та попередити про дотримання чинного законодавства щодо 

тривалості робочого  тижня працівників магазину «Дідо». 

 

Слухали: Про призначення стипендії Бурштинської міської ради в галузі освіти для 

обдарованих дітей міста Бурштина. 

Доповідає: Іванна Томин - начальник відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення №  164 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. 

Доповідає: Тетяна Зорій - начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків, яка 

запропонувала додатково включити  в рішення виконкому про звільнення від оплати за 

навчання: 

- Стрільчук Дарію – з 01.09.2020 по 31.05.2021 на 100% ; 

- Ромаха Андрія – з 01.11.2020 по 31.05.2021 на 100%. 

          Міський голова поставив на голосування  проєкт рішення  за основу. 

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

          Міський голова поставив на голосування доповнення і пропозиції. 

         Результати голосування:  

 За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 Міський голова поставив на голосування  проєкт рішення в цілому. 

     Результати голосування по даному питанню:  



 За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Вирішили: прийняти рішення №  165 в цілому (рішення  додається). 

 

Слухали: Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». 

Доповідає: Марія Козар - начальник відділу сім’ї, гендерної політики, молоді і спорту 

Вирішили: рішення №  166 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 Протокольно доручити відділу сім’ї, гендерної політики, молоді і спорту 

відслідковувати сім’ї, які народили  і виховали  п’ятеро і більше дітей до 8-ми річного віку та 

готувати відповідні документи до представлення на присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня». 

 

Слухали: Про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав. 

Доповідає: Світлана Козар – начальник служби  у справах дітей 

Вирішили: рішення №  167 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 

2020 році.  

Доповідає: Іванна Томин - начальник відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення №  168 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про звільнення від оплатити за харчування дітей у закладах  загальної середньої 

освіти м. Бурштин у 2020 році  

Доповідає: Іванна Томин - начальник відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення №  169 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти. 

Доповідає: Іванна Томин - начальник відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення №  170 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  



 

Слухали: Про звільнення від оплатити за харчування дітей у закладах  загальної середньої 

освіти м. Бурштин у 2020 році. 

Доповідає: Іванна Томин - начальник відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення №  171 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної  освіти.                                        

Доповідає: Іванна Томин - начальник відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення №  172 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної  освіти. 

Доповідає: Іванна Томин - начальник відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення №  173 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

  

Слухали: Різне 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                               Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела 

 

Керуючий справами 

виконкому       Надія Кицела 

 

 


