ПРОТОКОЛ № 1
чергового засідання виконавчого комітету
Бурштинської міської ради
від 28 січня 2021 року

Розпочато засідання об 14.00 год.
Закінчено засідання об 16 год. 30 хв.

Присутні: 18 (вісімнадцять) 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 18 (вісімнадцять) членів виконавчого
комітету. Проєкт порядку денного складається з 10 питань і запропонував проголосувати за
такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні пропозиції.
Надія Кицела, член виконкому, запропонувала включити в порядок денний:
- проєкт №16 «Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної
середньої освіти Бурштинської територіальної громади»
Доповідає: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
- проєкт №17 «Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної
освіти Бурштинської територіальної громади»
Доповідає: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
- проєкт №18 «Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної
середньої освіти Бурштинської територіальної громади»
Доповідає: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
- проєкт №19 «Про подання висновку в частині відповідності вчинюваних дій
законного представника»
Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей
Результати голосування по даному питанню:
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За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
- проєкт №19 «Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та
продажу квартири, від імені малолітньої дитини щодо відчуження житла співвласниками
якого вона є».
Доповідає: О.Кравець– головний спеціаліст служби у справах дітей
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
- проєкт №22 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації
підключення газу до житлових будинків»
Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна

на

Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Виступили: Міський голова запропонував проголосувати про прийняття проєкту порядку
денного засідання виконкому за основу.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
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
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Вирішили: Затвердити порядок денний чергового засідання виконавчого комітету.
1.Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та послуги з
постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води ВП «Бурштинська теплова
електрична станція» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (Проєкт №1238)
Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку
комунального майна
2.Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Бурштинської міської ради на
перше півріччя 2021 року (Проєкт № 1)
Доповідає: Н.Кицела - керуючий справами виконкому
3.Про внесення змін у п. 2 рішення виконкому від 25.12.2015 №242 «Про затвердження
Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради
(Проєкт № 7)
Доповідає: Н.Кицела - керуючий справами виконкому
4. Про створення спостережної комісії при Бурштинській міській раді та положення про неї
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(Проєкт № 8)
Доповідає: Р.Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів,
оборонної та мобілізаційної роботи
5. Про створення громадської комісії з житлових питань (Проєкт № 9)
Доповідає: Н.Кицела - керуючий справами виконкому
6. Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Бурштинської міської ради (Проєкт № 10)
Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна
7. Про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення
до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур при Бурштинській міській
раді (Проєкт № 11)
Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна
8.Про визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про
адміністративні правопорушення (Проєкт № 12)
Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна
9. Про визначення переліку об’єктів та видів громадських та суспільно-корисних робіт на
території Бурштинської міської ради та старостинських округів на 2021 рік.(Проєкт № 13)
Доповідає: Р.Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів,
оборонної та мобілізаційної роботи.
10. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти
Бурштинської територіальної громади (Проєкт №15)
Доповідає: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
11. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти
Бурштинської територіальної громади (Проєкт №16)
Доповідає: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
12.Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти
Бурштинської територіальної громади (Проєкт №17)
Доповідає: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
13. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти
Бурштинської територіальної громади (Проєкт №18)
Доповідає: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
14. Про подання висновку в частині відповідності вчинюваних дій законного представника
(Проєкт №19)
Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей
15. Про визначення місця проживання малолітньої дитини (Проєкт №20)
Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей
16. Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та продажу квартири, від
імені малолітньої дитини щодо відчуження житла співвласниками якого вона є (Проєкт №21)
Доповідає: О.Кравець– головний спеціаліст служби у справах дітей
17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації на підключення газу до
житлових будинків (Проєкт № 22)
Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна
18. Різне.
Слухали: Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та
послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води ВП
«Бурштинська теплова електрична станція» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (Проєкт №1238)
Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку
комунального майна, яка зазначила, що проектом рішення тариф на теплову енергію та
тариф на послугу з постачання теплової енергії розраховано без ПДВ. На екрані висвітлено
доповнення, де враховано ПДВ. Ознайомила із структурою тарифу на теплову енергію для
ДТЕК Бу ТЕС.
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Тариф на теплову енергію пропонується в наступному розмірі: 700,42 грн. за 1 Гкал з
ПДВ і складається з тарифу на виробництво теплової енергії для ДТЕК Бу ТЕС (484,4 за 1
Гкал), тарифу на транспортування теплової енергії для КП «Житловик» (141,6 грн. за 1 Гкал),
витрат на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах для ДТЕК Бу ТЕС (49,96 грн.
з 1 Гкал) і тарифу на постачання теплової енергії 24,42 грн. за 1 Гкал з ПДВ.
В порівняльній таблиці наведений діючий тариф та з врахуванням його підняття
(таблиця додається), а також ознайомила із тарифами на теплову енергію, послуги з
постачання теплової енергії та гарячої води станом на 01.01.2021 в м. Ладижин, м. Калуш,
м. Зеленодольськ та м. Енергодар (таблиця додається). В даній таблиці також вказано
вартість опалення газом квартир загальною площею 87,7 кв.м. (утеплений) та загальною
площею 82,0 кв.м. (неутеплений будинок). Вартість опалення квартири площею 82,0 кв.м. з
центральним опаленням становитиме 1120 грн.
Проект рішення був розміщений і оприлюднений на сайті міської ради, пропозицій від
населення та юридичних установ і організацій не надходило.
Виступили: І.Федорченко - житель м. Бурштин, який звернувся від громадськості міста до
членів виконкому не приймати запропонований тариф, а створити робочу групу, вивчити
тариф, який пропонує ДТЕК Бу ТЕС, а також ознайомитися з напрацюваннями та
висновками депутатської комісії минулого скликання і тоді виносити на розгляд виконкому.
Р.Стасько - член виконкому.
НКРЕ КП при розрахунках керується вартістю вугілля і тоді, коли формувався тариф
діяла схема Ротердам+ . При розрахунку була врахована мінімальна заробітна плата 3200
грн., а зараз мінімальна з/пл – 6000 грн. Тому, зараз треба переглядати складові тарифу і
робити відповідні розрахунки.
А.Іваськів - член виконкому.
Минулого року розглядали це питання на засіданні виконкому попереднього
скликання, але рішення не було прийнято.
Є питання фінансової спроможності населення. На даний момент недоречно
приймати це рішення, коли піднімається питання в державі про зменшення тарифу на газ
для населення.
А.Іваськів вніс пропозицію відкласти розгляд даного питання до червня 2021 року,
вивчити цінову політику з врахуванням пропозицій депутатської комісії попереднього
скликання.
А.Козак - член виконкому вніс пропозицію направити дане питання на до вивчення, а також
зазначив, що для КП «Житловик» тариф не піднімається, а тільки збільшується фінансування
для ДТЕК Бу ТЕС.
І.Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна зазначила, що сьогодні не
розглядається питання встановлення тарифу на транспортування і КП «Житловик» не подано
розрахунку.
Р.Витриховський – член виконкому.
Сьогодні це питання перейшло в політичну площину. Коли тариф піднімали на
холодну воду, то не виникало такого ажіотажу. Кожна послуга має свою вартість. В нас
зараз найнижчий тариф в порівнянні з іншими аналогічними містами. І для того, щоб люди
отримали якісні послуги, має бути відповідна ціна.
Треба підходити об’єктивно. При розрахунках тарифу НКРЕ КП враховується
вартість 1 тонни вугілля, а не газу. Треба приймати тарифи для всіх госпрозрахункових
організацій, а не тільки для окремих, а тариф планується ввести з 01 жовтня 2021 року.
В.Андрієшин – міський голова.
Ріст тарифу на воду і теплову енергію, це зовсім різні речі. Якщо в середньому на
воду квартира отримала додатково витрат 40 грн., то на теплову енергію майже 430 грн. Це
абсолютно різні величини.
А.Іваськів – член виконкому, який зазначив наступне.
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Представник ДТЕК каже, що послуги можна порівняти з іншими послугами, які
надають підприємці міста. Але, Бурштинська ТЕС є монополістом в цьому питанні і ми
залежні від них. Місто Бурштин є містом енергетиків, і багато людей працює на
підприємстві, де не дуже висока з/плата. 30-50% людей не будуть платити за надані
послуги, бо дуже низька платоспроможність і компанія не буде доотримувати ці кошти. Я
пропоную дослідити цінову політику, провести перемовини з ДТЕК і людям пояснити цю
складову. Можливо проводити підняття поетапно.
В.Андрієшин – міський голова, зазначив, що підняття тарифу розглядається з 01 жовтня
2021, теперішнього опалювального сезону це не стосується.
В.Журавльов – житель м. Бурштин, який сказав, що до прийняття постанови НКРЕ КП
структури тарифів не було опубліковано. Тому необхідно все детально вивчити і
проаналізувати.
І.Дулик, І.Прокопів – запропонували відкласти дане питання і детально вивчити. Надали
матеріали депутатських комісій сьомого скликання.
В.Андрієшин – міський голова запропонував представнику ДТЕК Бу ТЕС пояснити ціну
вугілля, інші складові, які входять в тариф.
Т.Дамидюк – керівник департаменту планування та інвестицій
Бу ТЕС, зазначила, що тариф на виробництво затверджений постановою НКРЕ КП. Є
відповідна методика формування, його обговорення та захисту даного тарифу. НКРЕ має
право в будь-який час ліцензіата перевірити на кількість затраченого вугілля, питомі норми
витрат вугілля на 1 Гкал. Все це затверджено в 2019 році і ми обговорюємо кінцевий тариф
для споживача. Якщо є зауваження до НКРЕ КП, то орган місцевого самоврядування вправі
звернутися з листом для надання роз’яснень, а також подати пропозиції щодо внесення змін
у методику затвердження тарифу.
В.Андрієшин – міський голова.
Всі ми маємо благі наміри, а саме, щоб люди платили менше, і я за те. Дешеве тепло
від Бу ТЕС, це те саме, що споживання дешевого газу від Росії. Ми не маємо жодного
ОСББ, утепленого будинку. У нас дешеве тепло і люди не мають бажання щось робити. На
перспективу нас чекає критична ситуація, а саме: Бурштинська ТЕС може працювати 3-5
років. На мою думку на сьогодні вартість має бути такою, як за спожите тепло від
індивідуального опалення. І це буде заставляти людей думати про встановлення теплових
лічильників, утеплення будинків та інше. Якщо ми сьогодні не приймемо тариф, то його все
рівно треба приймати. Якби ми не розбиралися, нам важко буде доказати НКРЕ КП про
правильність його встановлення. Люди малозабезпечені будуть мати субсидії, пільги, а
решта має платити. А цей тариф веде нас в тупік, ми маємо думати про майбутнє і повинні
його приймати.
І.Федорченко - житель м. Бурштин.
На даний час на нашій території є один монополіст – це ДТЕК. Треба надати
альтернативу – будівництво котелень, встановлення індивідуального опалення. Можна
перейняти досвід м. Вінниці.
А.Іваськів - член виконкому запропонував до наступного опалювального сезону підійти з
виваженою ціною і пояснити це людям. Нам потрібно вести перемовини з ДТЕК, щоб був
зворотній зв'язок, була співпраця та соціальне партнерство. Хотілось б знати, які напрямки
розвитку на 2021 рік.
Р.Витриховський - член виконкому. В рамках соц.партнерства починаючи з 2012 року є вже
напрацьовані Програми, Проекти, які спільно були реалізовані. Тому, пропоную членам
виконкому надавати конкретні пропозиції щодо подальшої співпраці.
В.Андрієшин - міський голова запропонував закінчити обговорення і поставив на
голосування проект рішення за основу.
Результати голосування по даному питанню:
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За
- 17
Проти
- немає
Утримались - 1
Вирішили: Проєкт рішення прийняти за основу
Міський голова поставив на голосування доповнення і пропозиції.
Пропозиція А.Іваськіва: Направити проект рішення на довивчення та розглянути в червні
2021 році.
Результати голосування:
За
- 16
Проти
- немає
Утримались - 2
Міський голова поставив на голосування проєкт рішення в цілому.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Вирішили: прийняти рішення № 1 в цілому (рішення додається).
Слухали: Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Бурштинської міської ради
на перше півріччя 2021 року. (Проєкт № 1)
Доповідає: Н.Кицела - керуючий справами виконкому
Вирішили: рішення № 2 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Слухали: Про внесення змін у п. 2 рішення виконкому від 25.12.2015 №242 «Про
затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Бурштинської
міської ради. (Проєкт № 7)
Доповідає: Н.Кицела - керуючий справами виконкому
Вирішили: рішення № 3 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Слухали: Про створення спостережної комісії при Бурштинській міській раді та положення
про неї. (Проєкт № 8)
Доповідає: Р.Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів,
оборонної та мобілізаційної роботи
Вирішили: рішення № 4 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Слухали: Про створення громадської комісії з житлових питань. (Проєкт № 9)
Доповідає: Н.Кицела - керуючий справами виконкому
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Вирішили: рішення № 5 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Слухали: Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Бурштинської міської ради. (Проєкт № 10)
Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна
Вирішили: рішення № 6 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Слухали: Про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп
населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур при
Бурштинській міській раді. (Проєкт № 11)
Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна
Вирішили: рішення № 7 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Слухали: Про визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про
адміністративні правопорушення.(Проєкт № 12)
Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна
Вирішили: рішення № 8 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Слухали: Про визначення переліку об’єктів та видів громадських та суспільно-корисних
робіт на території Бурштинської міської ради та старостинських округів на 2021 рік.(Проєкт
№ 13)
Доповідає: Р.Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів,
оборонної та мобілізаційної роботи.
Вирішили: рішення № 9 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти
Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №15)
Доповідає: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
Вирішили: рішення № 10 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
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Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої
освіти Бурштинської територіальної громади (Проєкт №16)
Доповідає: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
Вирішили: рішення № 11 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти
Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №17)
Доповідає: І.Томин – начальник відділу освіти і науки, яка запропонувала додатково
включити в рішення виконкому про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах
дошкільної освіти – Слобідському НВК:
- Сеніва М.М. та Николин М.В.
Вирішили: рішення № 12 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої
освіти Бурштинської територіальної громади (Проєкт №18)
Доповідає: І.Томин – начальник відділу освіти і науки, яка запропонувала додатково
включити в рішення виконкому про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах
середньої освіти:
- Задністрянській ЗОШ І-Ш ст. – Курдидик О.І.;
- Бовшівській ЗОШ І-ІІ ст. – Лисак В.І., Лисак Б.І.;
- Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – Пінькевис С.І, Пінькевич Р.І., Піньевич А.І., Мазура
А.Б., Мазура С.Б.
Вирішили: рішення № 13 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Слухали: Про подання висновку в частині відповідності вчинюваних дій законного
представника (Проєкт №19)
Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей
Вирішили: рішення № 14 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Слухали: Про визначення місця проживання малолітньої дитини (Проєкт №20)
Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей
Вирішили: рішення № 15 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
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Слухали: Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та продажу
квартири, від імені малолітньої дитини щодо відчуження житла співвласниками якого вона є
(Проєкт №21)
Доповідає: О.Кравець– головний спеціаліст служби у справах дітей
Вирішили: рішення № 16 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації на підключення
газу до житлових будинків (Проєкт № 22)
Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна
Вирішили: рішення № 17 додається.
Результати голосування по даному питанню:
За
- 18
Проти
- немає
Утримались - немає
Протокольно доручити Н.Кицелі – керуючому справами виконкому, звернутися до
управління газового господарства щодо надання роз’яснення та переліку необхідних
документів для надання дозволу виконавчим комітетом на газифікацію житлових будинків.
Слухали: Різне

Міський голова

Василь Андрієшин

Протокол вела
Керуючий справами виконкому

Надія Кицела
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