
    

ПРОТОКОЛ № 5 
 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  24 червня 2021 року       Розпочато засідання об 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання об 16 год. 30 хв.  

 

Присутні:  20 (двадцять) членів виконкому  (список додається). 

Відсутні: А.Іваськів, А.Козак, М.Матейко. 

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. Проект порядку денного складається з 32 питань і запропонував проголосувати за 

такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні пропозиції. О 14.20 год. прибув та 

зареєструвався С.Копниця – член виконкому. 

 

Надія Кицела, член виконкому, запропонувала  зняти з розгляду проект рішення № 125 

«Про затвердження планової мережі закладів освіти Бурштинської територіальної громади на 

2021-2022 навчальний рік» (службова записка та висновок юридичного відділу додається). 

 

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає                    

 

                      Результати голосування по даному питанню голосування проект порядку 

денного  за основу. 

 

  За  -  19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

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

  За  -  19 

    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». (Проект № 1238) 

Доповідач:   І.Бандура – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна 

2. Про завершення 2020-2021 навчального року в закладах освіти Бурштинської 

територіальної громади та хід підготовки до нового 2021-2022 навчального року.(Проект  

118) Доповідачі: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 



                          директори загальноосвітніх шкіл  

3. Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати у 

Бурштинській міській дитячій музичній школі на 2021-2022 навчальний рік. (Проект № 102)

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

           О.Королевич – директор Бурштинської міської дитячої музичної школи 

4. Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Бурштинської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. (Проект №126) 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

5. Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2021 року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

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

(Проект № 100) 

Доповідач:  О.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. 

6.  Про втрату чинності рішень виконавчого комітету. (Проект № 99) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

7. Про затвердження Положення про проведення відкритого регіонального 

мистецького фестивалю пісні і танцю «ЗеленФест». (Проект № 120) 

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

8. Про затвердження Положення про проведення регіонального фестивалю-конкурсу 

фольклору та мистецтв «Великодня ружа». (Проект № 121) 

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

9. Про проведення I Міського фестивалю творчості дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Повір у себе, і в тебе повірять інші». (Проект № 124) 

Доповідач: М.Оршуляк – директор  Бурштинського центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Довір’я».  

10. Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

на друге півріччя 2021 року.  (Проект № 119) 

Доповідач: Н.Кицела – керуючий справами виконавчого комітету 

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

 виконавчого комітету Бурштинської міської ради в новій редакції. (Проект № 109) 

12. Про внесення змін до списку посадових осіб органу опіки та піклування 

Бурштинської міської ради, які уповноважені складати протоколи про адміністративні 

правопорушення. (Проект № 110) 

13  Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу та продажу 

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

малолітній дитині. (Проект № 104) 

14. Про встановлення днів спілкування малолітніх дітей з батьком. (Проект № 105) 

15. Про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав. (Проект № 106) 

16. Про визначення місця проживання малолітніх дітей. (Проект № 107) 

17. Про надання дозволу на укладання договору дарування земельної ділянки та 

автогаража. (Проект № 111) 

18. Про встановлення днів спілкування малолітньої дитини. (Проект № 112) 

19. Про надання дозволу на укладання договору про розподіл спадкового майна за 

яким малолітня спадкує ціле домоволодіння та надання дозволу на відмову від спадкового 

майна (земельної ділянки). (Проект № 113) 

20. Про зміну місця проживання малолітніх дітей. (Проект № 114) 

21. Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та купівлі житлового 

приміщення гуртожитку на ім’я малолітньої дитини. (Проект № 115) 

Доповідач: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей 



22. Про зарахування на соціальний квартирний облік у виконкомі міської ради. 

(Проект № 122) 

23. Про виділення кімнат в гуртожитку соціального призначенняв м. Бурштин, вул. 

Будівельників, 2. (Проект № 123) 

Доповідач:  І.Драгун - заступник міського голови     

24. Про надання дозволу на встановлення пам’ятного знаку по вул. Валова,                       

м. Бурштин, Івано-Франківської області. (Проект № 101) 

Доповідач: Т.Білоока – зав.сектору містубудування та архітектури 

25. Про включення в список учасників АТО та ООС. (Проект № 108) 

Доповідач: Н.Кицела – керуючий справами виконавчого комітету 

26. Про оформлення права власності на квартиру за гр.. Михалевич Т.В. в                          

м. Бурштин. (Проект № 116) 

27. Про оформлення права власності на квартиру за гр.. Луців Я.М. в м. Бурштин. 

(Проект № 117) 

Доповідач:   І.Бандура – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проект №  127) 

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

освіти. (Проект № 128) 

Доповідач: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

30.  Про видачу  гр.. Гавриловському В.В. свідоцтва про право власності на квартиру 

№ 32 по вул.. Гнатюка, 4 м. Бурштин. (Проект № 103) 

Доповідач:   І.Бандура – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна 

31. 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». (Проект № 1238) 

 

Доповідає:   І.Бандура – начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна, яка ознайомила з проектом рішення. Зазначила про доопрацювання 

даного проекту робочою групою, а саме: до п. 1 додати доповнення  «Встановити тариф у 

відповідності до структури, зазначеної у Додатку до  цього рішення – Структура тарифів на 

теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії, встановлених ВП «Бурштинська 

теплова електрична станція» АТ «ДТЕК Західенерго». А також, звернула   увагу на те, що 

проектом рішення № 1238 від 09.06.2020  р. тариф на теплову енергію та тариф на послугу з  

постачання теплової енергії  розраховано без ПДВ. На екрані висвітлено доповнення, де 

враховано ПДВ. Проінформувала присутніх про основні показники діючого тарифу, 

ознайомила із структурою тарифу на теплову енергію та послуги з постачання теплової 

енергії , встановлених ВП « Бурштинська ТЕС АТ « ДТЕК Західенерго»( в порівняльній 

таблиці наведений діючий тариф та з врахуванням його підняття).Тариф на теплову енергію 

та послуги з постачання теплової енергії складається із виробництва теплової енергії згідно 

Постанови НКРЕ КП № 3246 від 24.12.2019р., транспортування теплової енергії, постачання 

теплової енергії.  Ознайомила із тарифами  на теплову енергію, послуги з  постачання 

теплової енергії та гарячої води станом на 01.06.2021 р. в м. Ладижин, м. Зеленодольськ, смт. 

Богородчани, м. Калуш, м. Івано-Франківськ, м. Черкаси, м. Дрогобич і т.д., де тарифи 

значно вищі і були прийняті у 2019, 2020 роках. 

 В. Андрієшин – міський голова запропонував приступити до обговорення даного питання. 

 В обговоренні  взяли участь : 



І.Прокопів- житель м.Бурштина , який звернувся до доповідача із запитанням, яким 

нормативним документом регламентується покриття витрат на транспортування тепла 

виробнику. 

І.Бандура – надала роз’яснення  з даного питання. 

В. Андрієшин – міський голова . Якщо зробити порівняння діючих тарифів в  містах 

аналогічних нашому, то в нас найнижча ціна і зрозуміло, що треба приймати рішення. На 

засіданнях виконкому вже неодноразово розглядалося дане питання , але остаточного  

рішення не було прийнято і це питання тягнути не можна , ми ведемо себе недобросовісно 

перед постачальником тепла. 

В.Журавльов- житель м.Бурштин. 

 На засіданні робочої групи я  задавав ряд питань, але конкретної відповіді від представників 

ДТЕК  не отримав. Мене цікавить питання , хто подає на затвердження в НКРЕ КП витрати 

палива  та механізм питомих витрат. На даний час Постанова НКРЕ КП  № 3246 від 24.12. 

2019 р. не зареєстрована в порядку встановленого законом , чим порушено Постанову КМУ  

та ст.117 Конституції України. Тому , пропоную з даного питання надіслати звернення в 

Кабінет Міністрів України. 

В.Андрієшин – міський голова, запропонував В.Журавльову подати письмову пропозицію 

до виконкому для оформлення відповідного звернення в КМУ. 

А.Возний – представник ДТЕК.  Дав роз’яснення  щодо формування тарифу , його структури 

та  процедури подачі на розгляд та затвердження  в НКРЕ КП. Також зазначив, що тариф є 

економічно обгрунтований і в разі не прийняття тарифу виконкомом , в міському бюджеті 

необхідно закладати кошти для відшкодування різниці між тарифом на виробництво і 

тарифом для споживача. 

В.Гулик – член виконкому. Хочу зазначити, що в основному в робочій групі були 

представники ДТЕК , не було пенсіонерів- спеціалістів ТЕС, які чітко розуміють схему 

виробництва теплової енергії.  Розглянувши порядок формування тарифу слід зауважити, що  

з часу прийняття основного тарифу на виробництво 1Гккал виросли витрати  палива на 2,4 

кг. Якщо зробити підрахунок, то зі  споживачів  в рік знімаються кошти близько 300тис.грн.. 

Наступне питання –це доставка пального . В розрахунку вказана відстань доставки пального 

2400 км., а відстань доставки залізницею між м.Донець- м.Бурштин становить 1400км.. Коли 

формувався тариф і подавався в НКРЕ КП  в Порядку була врахована формула Ротердам+, 

яка на даний час відмінена, але  регулятором не зроблено   відповідний перерахунок. 

Я розумію, що треба піднімати тариф, але тариф має бути чесним . 

В.Андрієшин- міський голова . На даний час , якщо робити порівняння з іншими містами, то 

в нас тариф в два рази менший . Якщо робити прогноз на майбутнє, то в 2023 році українська 

енергетика повинна злитися з європейською системою. Бурштинська ТЕС не витримає 

конкуренції і можливо не буде працювати , не буде подаватися тепло в місто. До цієї 

проблеми нам потрібно готуватися, треба створювати умови для альтернативного виду 

палива. Необхідно розглядати можливість встановлення індивідуального опалення , що дасть 

можливість покращити якість тепло і водопостачання, а також економити кошти . На даний 

час нами організовано і проведено експертизу газових мереж та встановлено, що зовнішні 

мережі , які знаходяться в землі , здатні витримувати відповідне навантаження . Необхідно 

буде поміняти тільки внутрішньо будинкові стояки. На мою думку тариф необхідно 

піднімати , щоб жителі міста мали вибір. Користуватися послугами ДТЕК Бурштинська ТЕС, 

або встановлювати індивідуальне опалення. 

Міський голова надав відповіді на запитання І.Прокопіва, В.Журавльова, В.Гулика та 

оголосив про завершення обговорення даного питання. 

 В.Андрієшин – міський голова  поставив на голосування проект рішення за основу.                     

          Результати голосування по даному питанню за основу:  
  
  За  -  18 

    Проти -  2   

    Утримались -   немає 



Вирішили: Проект рішення прийняти за основу 

 

          За пропозиції і доповнення  І.Бандури – начальника відділу житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна 

                         Результати  голосування за пропозиції і доповнення І.Бандури  

    

     За  -  17 

    Проти -   1 

     Утримались -   2 

 

         Міський голова поставив на голосування  проект рішення в цілому. 
 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  16 

    Проти -   1 

    Утримались -   3 

Вирішили: прийняти рішення  №  95  в цілому (рішення додається). 

 

Слухали: Про завершення 2020-2021 навчального року в закладах освіти Бурштинської 

територіальної громади та хід підготовки до нового 2021-2022 навчального року.(Проект  № 

118)  

Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

Виступили: В.Гулик – член виконкому . В своєму виступі зазначив, чи здійснюється підвіз 

усіх учнів до загальноосвітніх шкіл міста із  навколишніх сіл та чи проводиться попередній 

моніторинг відділом освіти навчальних закладів, щодо надання освітніх послуг. 

 З даних питань дано роз’яснення начальником відділу освіти і науки І.Томин. 

В.Андрієшин – міський голова, який вказав на забезпечення проведення необхідних заходів 

щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року, зокрема звернув увагу на 

матеріально-технічне забезпечення НУШ. 

Вирішили: рішення № 96 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

        В.Гулик – член виконкому не брав участі в голосуванні (відлучився) 

Слухали: Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати у 

Бурштинській міській дитячій музичній школі на 2021-2022 навчальний рік. (Проект № 102) 

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

Співдоповідає: О.Королевич – директор ДМШ, яка проінформувала присутніх про 

досягнення учнів та участь у обласних, всеукраїнських конкурсах, про наповнюваність 

класів та навантаження викладачів. 

Виступили: В.Гулик – член виконкому, який зазначив наступне. Ще у попередньому 

скликанні була розпочата робота по оптимізації закладу, чи буде продовжуватися? А також, 

чи здійснюється контроль за  відвідування учнями закладу ? 

В.Чуйко – член виконкому, який дав роз’яснення з даних питань та зазначив, що під час 

навчального року міською радою буде проводитись моніторинг відвідування учнями 

музичної школи та  їхня участь в академконцертах. 

Вирішили: рішення № 97 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   нема 

                             Утримались -   немає 



 

Слухали: Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету 

Бурштинської територіальної громади на 2022-2024 роки. (Проект № 126) 

Доповідає: О.Петровська – начальник фінансового відділу ознайомила присутніх з 

проектом рішення та пропозиціями і доповненнями до проекту рішення.  

В.Андрієшин – міський голова  поставив на голосування проект рішення за основу.                     

          Результати голосування по даному питанню за основу:  
  
  За  -  20 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Вирішили: Проект рішення прийняти за основу 

 

          За пропозиції і доповнення О.Петровської – начальника фінансового відділу  

    

     За  -  20 

    Проти -   немає 

     Утримались -   немає 

 

         Міський голова поставив на голосування  проект рішення в цілому. 
 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  20 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Вирішили: прийняти рішення  №  98  в цілому (рішення додається). 

 

Слухали: Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2021 

року Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

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

(Проект № 100) 

Доповідає: О.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

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

Вирішили: рішення № 99 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

 

Слухали: Про втрату чинності рішень виконавчого комітету. (Проект № 99) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 100 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження Положення про проведення відкритого регіонального 

мистецького фестивалю пісні і танцю «ЗеленФест». (Проект № 120) 

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

Вирішили: рішення № 101  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 



        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження Положення про проведення регіонального фестивалю-конкурсу 

фольклору та мистецтв «Великодня ружа». (Проект № 121) 

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

ознайомила із проектом рішення, Положенням про проведення регіонального фестивалю-

конкурсу фольклору та мистецтв «Великодня ружа» , внесла доповнення та технічні правки 

до проекту рішення. 

 

  Результати голосування по даному питанню за основу:  
  
  За  -  20 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Вирішили: Проект рішення прийняти за основу 

 

                  За пропозиції, доповнення і поправки  Т.Зорій – начальника відділу культури,  

туризму і зовнішніх зв’язків 

     За  -  20 

    Проти -   немає 

     Утримались -   немає 

 

         Міський голова поставив на голосування  проект рішення в цілому. 
 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  20 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Вирішили: прийняти рішення  №   102 в цілому (рішення додається). 

 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про проведення I Міського фестивалю творчості дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Повір у себе, і в тебе повірять інші». (Проект № 124) 

Доповідає: М.Оршуляк – директор  Бурштинського центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Довір’я».  

Вирішили: рішення № 103 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

на друге півріччя 2021 року.  (Проект № 119) 

Доповідає: Н.Кицела – керуючий справами виконавчого комітету 

Вирішили: рішення № 104 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 



        Утримались -   немає 

 

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

 виконавчого комітету Бурштинської міської ради в новій редакції. (Проект № 109) 

Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 105 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про внесення змін до списку посадових осіб органу опіки та піклування 

Бурштинської міської ради, які уповноважені складати протоколи про адміністративні 

правопорушення. (Проект № 110) 

Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 106 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        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 № 104) 

Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей 

Виступили:  М.Кропельницький – член виконкому, який зазначив про конфлікт інтересів 

та не брав участі в голосуванні за даний проект рішення.  

Вирішили: рішення № 107 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

                              М.Кропельницький - не брав участі в голосуванні 

 

Слухали: Про встановлення днів спілкування малолітніх дітей з батьком. (Проект № 105) 

Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 107 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав. (Проект № 106) 

Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 108 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про визначення місця проживання малолітніх дітей. (Проект № 107) 

Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей 



Вирішили: рішення № 109 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладання договору дарування земельної ділянки та 

автогаража. (Проект № 111) 

Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 110 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про встановлення днів спілкування малолітньої дитини. (Проект № 112) 

Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 112 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладання договору про розподіл спадкового майна за 

яким малолітня спадкує ціле домоволодіння та надання дозволу на відмову від спадкового 

майна (земельної ділянки). (Проект № 113) 

Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 113 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про зміну місця проживання малолітніх дітей. (Проект № 114) 

Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 114 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

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

житлового приміщення гуртожитку на ім’я малолітньої дитини. (Проект № 115) 

Доповідає: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 115 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про зарахування на соціальний квартирний облік у виконкомі міської ради. 

(Проект № 122) 



Доповідає:  І.Драгун - заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 116 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про виділення кімнат в гуртожитку соціального призначенняв м. Бурштин, вул. 

Будівельників, 2. (Проект № 123) 

Доповідає:  І.Драгун - заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 117 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на встановлення пам’ятного знаку по вул. Валова,                       

м. Бурштин, Івано-Франківської області. (Проект № 101) 

Доповідає: Т.Білоока – зав.сектору містубудування та архітектури 

Вирішили: рішення № 118 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

       

Слухали: Про включення в список учасників АТО та ООС. (Проект № 108 

Доповідає:     Н.Кицела – керуючий справами виконавчого комітету 

Виступили:  С.Вербовський – член виконкому, який зазначив про конфлікт інтересів та не 

брав участі  у голосуванні  за даний проект рішення 

Вирішили: рішення № 119 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

                   С.Вербовський -не брав участі в голосуванні 

 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за гр.. Михалевич Т.В. в                          

м. Бурштин. (Проект № 116) 

Доповідає:   І.Бандура – начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна 

Вирішили: рішення № 120 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за гр.. Луців Я.М. в м. Бурштин. 

(Проект № 117) 

Доповідає:   І.Бандура – начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна 

Вирішили: рішення № 121 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  



       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проект №  127) 

Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення № 122 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

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

освіти. (Проект № 128) 

Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки внесла доповнення до даного 

проекту рішення, а саме:   

- задовільнити заяву гр..Бакун О.О. та  гр.. Рожевич Г.О. про звільнення їхніх дітей  від 

оплати за харчування у ДНЗ.   

  Результати голосування по даному питанню за основу:  

   За  -  20 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Вирішили: Проект рішення прийняти за основу 

                    За доповнення І.Томин – начальника відділу освіти і науки: 

                          За  -  20 

    Проти -   немає 

     Утримались -   немає 

 

         Міський голова поставив на голосування  проект рішення в цілому. 
 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  20 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Вирішили: прийняти рішення  №   123 в цілому (рішення додається). 

Слухали: Про видачу  гр.. Гавриловському В.В. свідоцтва про право власності на квартиру 

№ 32 по вул.. Гнатюка, 4 м. Бурштин. (Проект № 103) 

Доповідач:   І.Бандура – начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна 

Вирішили: рішення № 124 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  20 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Різне. 
 

 

Міський голова                               Василь Андрієшин 

 

Протокол вела 

Керуючий справами виконкому                                                             Надія Кицела 

 



 

 

 


