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ПРОТОКОЛ № 3 
 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  25 березня 2021 року       Розпочато засідання об 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання об 16 год. 40 хв.  

 

Присутні:  21  (двадцять один) член виконкому (список додається) 

Відсутні:  Р.Іванюк, В.Гулик 

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 21 (двадцять один) член виконавчого 

комітету. Проєкт порядку денного складається з 25 питань і запропонував проголосувати за 

такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні пропозиції. 

 

          Іван Драгун- член виконкому, запропонував  включити : 

 

-п.2 порядку денного  проект № 71 « Про забезпечення утримання в належному стані 

кладовища, інших місць поховань та їх охорони»;  

Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна.   

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

                          Утримались –  немає 

 

-  п. 26  проект № 69 « Про надання дозволу на виготовлення технічної документації та 

підключення газу до житлового будинку». 

Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна   

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

                          Утримались –  немає 

 

          Володимир Чуйко - член виконкому, запропонував  включити в порядок 

денний: 

 

 - п. 27  проект № 72 «Про надання дозволу на укладення  договору купівлі – продажу  

квартири, від імені неповнолітньої дитини співвласником якого вона є» 

 

Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей     

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 
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 - п. 28 проект № 73  «Про надання дозволу на укладання договорів купівлі-продажу та 

продажу житлового приміщення гуртожитку яке належить на праві спільної (сумісної) 

власності малолітній дитині » 

 

Доповідач: І.Козар – начальник служби у справах дітей     

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Виступили: Міський голова поставив на голосування порядок денний за основу. 

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Вирішили: Проект порядку денного засідання виконкому прийняти за основу. 

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

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Вирішили: Затвердити порядок денний чергового засідання виконавчого комітету: 

 
1. Про профілактику правопорушень серед неповнолітніх  на території Бурштинської  міської 

ради. (Проект № 70) 

 Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

  М. Гурак – начальник сектору ювенальної превенції відділення поліції   

№3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП  в Івано-Франківській 

області. 

 О.Чіх – інспектор ювенальної превенції відділення поліції №3 (м.Галич) 

Івано-Франківського РУП ГУНП  в Івано-Франківській області. 

2. Про забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховань та їх 

охорони. (Проект № 71) 

Доповідач:  І.Бандура– завідувач сектору житлово-комунального господарства і                                                                      

обліку комунального майна 

3. Про погодження інвестиційної програми ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» у 

сфері теплопостачання на 2021 рік. (Проект № 67) 

Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і                                                                      

обліку комунального майна 

4. Про погодження інвестиційної програми ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» у 

сфері теплопостачання на 2022 рік. (Проект № 68 ) 

Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна 

5. Про хід виконання рішення виконкому від 23.08.2019 року № 162 «Про порядок 

оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних» у 2020 році. (Проект № 57) 

Доповідач: О.Кравчишин - начальник організаційного відділу 

6. Про порядок оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних. (Проект № 66)  

Доповідач: О.Кравчишин -  начальник організаційного відділу 
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7. Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у структурних підрозділах 

Бурштинської міської ради за 2020 рік .(Проект  №  51) 

            Доповідач:  М.Яцик – начальник  загального відділу  

8. Про  підсумки  роботи із  зверненнями громадян у виконавчому комітеті Бурштинської 

міської ради за 2020 рік.  (Проект № 52) 

Доповідач: Л.Сьома – головний спеціаліст загального відділу 

9. Про затвердження зведеної номенклатури справ виконкому Бурштинської міської ради на 

2021 рік. (Проект № 50) 

Доповідач: Н.Кицела – керуючий справами виконавчого комітету 

10. Про створення комісії по приватизації державного житлового фонду. (Проект  № 53) 

Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і            

обліку комунального майна 

11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.12.2020 № 170 та                                         

від 28.01.2021 № 10. (Проект № 49) 

Доповідач: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки    

  

Розгляд заяв 

12. Про оформлення права власності на квартиру  за громадянином Кащишиним І.Р.                    

м. Бурштин.  (Проект № 54) 

13. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Савчак О.Й. м. Бурштин.  

(Проект № 48) 

14. Про оформлення права власності на квартиру за громадянином Пачашинським В.В.                   

м. Бурштин.  (Проект № 56) 

15. Про оформлення права власності на квартиру за громадянином Курдидик О.Б.                                      

м. Бурштин.  (Проект № 55) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

16. Про зняття з соціального квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов. (Проект № 62) 

17. Про виділення кімнат у гуртожитку соціального призначення в м. Бурштин,                              

вул. Будівельників, 2.(Проект № 63) 

18.  Про відмову  у постановці на соціальний квартирний облік гр. Сирової О.М. (Проект № 

64) 

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

вул.( інформацію приховано) гр. Гречуху М.І. (Проект № 65) 

20. Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання у виконкомі 

міської ради гр. Борисову Н.П. (Проект № 47) 

21. Про зняття з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 

(Проект № 46) 

Доповідач: І.Драгун – заступник міського голови 

         І. Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проект №  59) 

23. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади. (Проект №  60) 

Доповідач: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки     

24. Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. (Проект №  61) 

Доповідач: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків  

25. Про затвердження акту обстеження зелених насаджень на території м. Бурштин. (Проект 

№ 58) 

Доповідач: С.Августин – головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

26. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації та підключення газу до 

житлового будинку.(Проект № 69) 



 4 

           Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і                        

обліку комунального майна 

27. Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та продажу квартири, від імені 

неповнолітньої дитини співвласником якого вона є.(Проект № 72) 

Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

28. Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу та продажу житлового 

приміщення гуртожитку, яке належить на праві спільної (сумісної) власності малолітній 

дитині. (Проект № 73) 

 Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

29. Різне. 

 

Слухали: Про профілактику правопорушень серед неповнолітніх  на території Бурштинської  

міської ради. (Проект № 70) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

Виступили : М. Гурак – начальник сектору ювенальної превенції відділення поліції №3 

(м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП  в Івано-Франківській області (інформація 

додається). 

О.Чіх – інспектор ювенальної превенції відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-

Франківського  РУП ГУНП  в Івано-Франківській області (інформація додається). 

 

Виступив: В.Андрієшин - міський головаю, який зазначив, що необхідно активізувати 

роботу працівників поліції  по ліквідації стихійної торгівлі в місті та складанню відповідних 

адмінпротоколів. 

                     А.Іваськів-  член виконкому, який  зауважив, що в селах територіальної громади 

здійснюється виїзна торгівля продуктами харчування з автотранспорту  без відповідних 

дозвільних документів. Тому, прохання вжити заходів щодо впорядкування виїзної торгівлі.    

Вирішили: рішення № 42 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:    

       За      -  21 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

  

Слухали: Про забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховань 

та їх охорони. (Проект № 71) 

Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна ( інформація додається) 

Виступили : В.Андрієшин – міський голова, який зазначив , що на даний час потребує 

вирішення питання створення на території міста Будинку смутку. Сьогодні на засіданні 

виконкому присутні підприємці, які надають певні ритуальні послуги , тому хотілося б 

почути  їхню думку  щодо організації надання послуг. 

  о.І.Николин -  Створення Будинку смутку є на часі  і відповідна структура повинна 

займатися даним питанням ( забезпечення транспортом , надання послуг по копці ям та 

інше). На даний час в м.Бурштин  немає проблемних питань щодо надання послуг 

спецавтотранспортом, забезпечення ритуальними товарами. 

Є.Човган – директор ТзОВ  «Пам’ять» .   
ТзОВ «Пам'ять» надає ритуальні послуги  відповідно до укладеного договору з КП 

«Житловик», яким передбачено послуги оформлення договору замовлення на організацію та 

проведення поховання, копання могил ручним способом, виготовлення і реалізація предметів 

ритуальної належності. Крім того , було проведено ряд заходів щодо утримання в належному 

стані кладовищ по вул.Міцкевича та Нова: утримання зелених насаджень, прибирання доріг 

від снігу, листя, покіс, згрібання та вивезення трави та інші послуги. Підприємцями міста 

надаються послуги по виготовленню і встановленню пам’ятників на кладовищах. Але часто 
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заїджаючи на територію, для проведення відповідних робіт, не здійснюють заходів  по 

впорядкуванню території. 

Н.Тарнавська- приватний підприємець.  

Враховуючи досвід м.Івано-Франківськ та  м.Львів,  пропоную вивчити питання оплати за 

в’їзд на територію  кладовищ для встановлення пам’ятників , а ТзОВ «Пам'ять» вести чіткий 

облік. Тому, що автотранспортом часто руйнуються доріжки, а для їх відновлення необхідні 

кошти. 

А.Іваськів – член виконкому.  

На  території міста  повинен бути Будинок смутку. Для вирішення даного питання необхідно 

залучати народних депутатів, обласних з метою виділення коштів на співфінансування 

даного проекту, а також розмістити інформацію в ЗМІ  для потенційних інвесторів. 

В.Андрієшин- міський голова. 

На території  КНП « Бурштинська міська лікарня» є приміщення, яке на даний час не 

використовується і в подальшому його можна розглядати для розміщення будинку 

ритуальних послуг з дотримання відповідної процедури продажу комунального майна. 

Вирішили: рішення № 43 додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про погодження інвестиційної програми ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»  у 

сфері теплопостачання на 2021 рік. (Проект № 67) 

Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна. 

Вирішили: рішення № 44 додається.  

                     Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про погодження інвестиційної програми ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» у 

сфері теплопостачання на 2022 рік. (Проект № 68 ) 

Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна 

Вирішили: рішення № 45 додається.   

                     Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про хід виконання рішення виконкому від 23.08.2019 року № 162 «Про порядок 

оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних» у 2020 році. (Проект № 57) 

Доповідає: О.Кравчишин - начальник організаційного відділу 

Вирішили: рішення № 46 додається.   

                     Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 
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Слухали: Про порядок оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних. (Проект № 

66)  

Доповідає: О.Кравчишин -  начальник організаційного відділу 

Вирішили: рішення № 47 додається.   

                     Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у структурних 

підрозділах Бурштинської міської ради за 2020 рік .(Проект  №  51)  

Доповідає:  М.Яцик – начальник  загального відділу  

Вирішили: рішення №  48 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

 

  За  -  21 

Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про  підсумки  роботи із  зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради за 2020 рік.  (Проект № 52) 

Доповідає: Л.Сьома – головний спеціаліст загального відділу 

Вирішили: рішення № 49 додається   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження зведеної номенклатури справ виконкому Бурштинської міської 

ради на 2021 рік. (Проект № 50) 

Доповідає: Н.Кицела – керуючий справами виконавчого комітету 

Вирішили: рішення № 50 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про створення комісії по приватизації державного житлового фонду. (Проект  № 

53) 

Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і            

обліку комунального майна 

Вирішили: рішення № 51 додається   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.12.2020 № 170 та                                         

від 28.01.2021 № 10. (Проект № 49) 

Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення № 52 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  
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  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру  за громадянином Кащишиним І.Р.                    

м. Бурштин.  (Проект № 54) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 53 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру  за громадянкою Савчак О.Й.                  

м. Бурштин.  (Проект № 48) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 54 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру  за громадянином Пачашинським 

В.В. м. Бурштин.  (Проект № 56) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 55 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру  за громадянином Курдидик О.Б.  м. 

Бурштин.  (Проект № 55) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 56 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про зняття з соціального квартирного обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. (Проект № 62) 

Доповідає: І.Драгун – заступник міського  голови 

Вирішили: рішення № 57 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про виділення кімнат у гуртожитку соціального призначення в м. Бурштин,                              

вул. Будівельників, 2.(Проект № 63) 
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Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови, який зазначив, що проектом рішення № 

63 від 12.03.2021  передбачалось виділення кімнат в гуртожитку соціального призначення  в 

м.Бурштин  вул.Будівельників,2  гр.Вітовській Н.Б., гр.Рубашній В.О.. Враховуючи те , що 

до виконкому міської ради поступила заява від гр.Рубашної В.О. та гр. Вітовської Н.Б. про 

відмову в отриманні кімнати в гуртожитку. прошу внести зміни та виключити з п.1 проекту 

рішення текст, що стосується виділення кімнати в соціальному гуртожитку гр.Вітовській 

Н.Б. та гр.  Рубашній В.О.. 

 

Міський голова поставив на голосування проект рішення за основу: 

                      Результати  голосування по даному питанню: 

                      За                       -21 

                      Проти                - немає 

                      Утримались      - немає 

 За пропозицію І.Драгуна : 

                       За                      -21 

                       Проти-              - немає 

                       Утримались     - немає 

          

Вирішили: прийняти проект рішення  в цілому (рішення № 58 додається.)   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про відмову  у постановці на соціальний квартирний облік гр. Сирової О.М. 

(Проект № 64) 

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови 

        

Вирішили: рішення № 59 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку по                                                   

вул. (інформацію приховано) гр. Гречуху М.І. (Проект № 65) 

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови. 

Виступили:  Н.Кицела – керуючий справами виконкому, яка сказала, що в п.1 проекту 

рішення № 65  зазначено « Відмовити у видачі ордера на житлове приміщення в гуртожитку 

в м.Бурштин , по вул. (інформацію приховано)  ( заг. площа 28.7 м.кв. та жит.площа 20,2 

м.кв.) Гречуху Михайлу Івановичу».  Комісією було встановлено, що гр. Гречух М.І. на 

даний час розібрав прибудову до приміщення за вищевказаною  адресою ( протокол 

громадської житлової комісії від 12.03.2021 року ), тому  вношу пропозицію п.1 даного 

проекту рішення викласти в наступній редакції : 

« Видати ордер на житлове приміщення в гуртожитку в м.Бурштин по вул. (інформацію 

приховано)  (заг.площа 28,7 м.кв. та жит.площа 20,2 м.кв.) Гречуху Михайлу Івановичу» та 

внести відповідні корективи у назві рішення.    

       Міський голова поставив на голосування проект рішення за основу: 

                      Результати  голосування по даному питанню: 

                      За                       -21 

                      Проти                - не 

                      Утримались      - немає 
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 За пропозицію Н.Кицели : 

                       За                      -21 

                       Проти-              - немає 

                       Утримались     - немає 

          

Вирішили: прийняти проект рішення  в цілому (рішення № 60 додається.)   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

         

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

виконкомі міської ради гр. Борисову Н.П. (Проект № 47) 

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови 

         

Вирішили: рішення № 61 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про зняття з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов. (Проект № 46) 

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови, який запропонував з п.1 проекту рішення 

№46 від 17.02.2021 року вилучити прізвище Холяву І.П. ( справа № 33/2020), Януш Г.І. ( 

справа № 43/2020 ) у зв’язку з тим, що їхні будинки знаходяться в незадовільному стані та 

потребують капітального ремонту , а також гр. Чабан О.С. ( справа № 153/2020) –

внутрішньо-переміщена особа, яка потребує поліпшення житлових умов разом з сім’єю  та 

залишити їх на квартирному обліку у виконкомі міської ради. 

Міський голова поставив на голосування проект рішення за основу: 

                      Результати  голосування по даному питанню: 

                      За                       -21 

                      Проти                - немає 

                      Утримались      - немає 

 За пропозицію І.Драгуна : 

                       За                      -21 

                       Проти-              - немає 

                       Утримались     - немає 

          

Вирішили: прийняти проект рішення  в цілому (рішення № 62 додається.)   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проект №  59) 

Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення № 63 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 
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Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої 

освіти Бурштинської територіальної громади. (Проект №  60) 

Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки     

Вирішили: рішення № 64 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. (Проект №  61) 

Доповідає: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків   

Вирішили: рішення № 65 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження акту обстеження зелених насаджень на території м. Бурштин. 

(Проект № 58) 

Доповідає: С.Августин – головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Вирішили: рішення № 66 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації та підключення газу 

до житлового будинку.(Проект № 69) 

Доповідає: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і                        

обліку комунального майна 

Вирішили: рішення № 67 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та продажу квартири, від 

імені неповнолітньої дитини співвласником якого вона є.(Проект № 72) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 68 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   21 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Слухали: Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу та продажу 

житлового приміщення гуртожитку, яке належить на праві спільної (сумісної) власності 

малолітній дитині. (Проект № 73) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 69 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  21 
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    Проти -   немає 

  Утримались -   немає 

 

Слухали: Різне. 

Виступили : Андрій Іваськів , який проінформував про конкурси, які  оголошені обласною 

радою з 01 квітня по 31 серпня 2021 року. Запропонував  міському голові, старостам 

старостинських округів організувати роботу по написанню проектів та по можливості взяти  

участь в них.   
  

 

Міський голова                               Василь Андрієшин 

 

Протокол вела 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Надія Кицела 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 


