
                                                         ПРОТОКОЛ № 8 
 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  29 липня 2021 року       Розпочато засідання об 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання об 16 год. 15 хв.  

 

Присутні:  16  (шістнадцять) членів виконкому - список додається. 

Відсутні:  В.Андрієшин, міський голова – відрядження, А.Гаврилишин,  М.Кропельницький, 

А.Іваськів, М.Матейко, А.Козак, В.Василик 

Запрошені :  список додається. 

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

 

Відповідно до ст.46 Регламенту виконавчого комітету Бурштинської міської ради та у 

зв’язку із відрядженням міського голови, головує на засіданні Ростислав Стасько, перший 

заступник міського голови, який здійснює повноваження міського голови. 

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного чергового засідання виконавчого комітету 

міської ради. 

Виступили:  Ростислав Стасько – перший заступник міського голови, зазначив що на 

засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 16 (шістнадцять) 

членів виконавчого комітету. Проект порядку денного складається з 15 питань і 

запропонував проголосувати за такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні 

пропозиції. 

Перший заступник міського голови поставив на голосування проект порядку денного 

в цілому. 

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  16 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 
 

Вирішили: Затвердити наступний  порядок денний чергового засідання виконавчого 

комітету 

           1. Про відзначення в місті Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці 

Незалежності України. (Проект № 145) 

2. Про затвердження Положення про проведення регіонального фестивалю духовної 

та патріотичної пісні «Дністрова хвиля» на території релігійно-історичного центру «Гора над 

Дністром». (Проект № 146) 

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

3. Про схвалення проєкту рішення ради «Про виконання бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади за І півріччя 2021 року». (Проект № 143) 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

4. Про стан роботи із соціального захисту одиноких та непрацездатних громадян, 

надання послуг надомного обслуговування одиноких перестарілих громадян. (Проект № 144) 

Доповідач: С. Коцур – начальник відділу соціального захисту населення 

5. Про затвердження переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних у новій редакції. (Проект № 138) 

Доповідач: О. Кравчишин – начальник організаційного відділу 

6. Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та продажу квартири, 

від імені неповнолітньої дитини власником якої вона є. (Проект № 139) 

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



7. Про надання дозволу на встановлення критого піднавісу до існуючого магазину 

«Хатинка» по вул. Січових Стрільців, 33-Г, м. Бурштин, Івано-Франківської області ПП Чаві 

Віталію Володимировичу. (Проект № 137) 

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

8. Про відмову у зарахуванні на квартирний облік за місцем проживання у виконкомі 

міської ради. (Проект № 141) 

9. Про відмову у видачі ордеру на житлове приміщення в гуртожитку. (Проект № 142) 

Доповідач:  І.Драгун - затупник міського голови 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проект № 140) 

Доповідач: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

11. Про оформлення права власності на квартиру за громадянином Бойко А.С.               

м. Бурштин. (Проект № 132) 

12. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Бєлова Л.О.                        

м. Бурштин. (Проект № 133) 

13. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Мацук Г.С.           м. 

Бурштин. (Проект № 134) 

14. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою   Рисей 

М.Б. м. Бурштин. (Проект № 135) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

15. Різне. 

 

Слухали: Про відзначення в місті Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці 

Незалежності України. (Проект № 145) 

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

Вирішили: рішення № 130 додається. 

Виступили : Н.Кицела , керуючий справами виконкому , яка запропонувала внести технічну 

правку в назві рішення , саме : замість слова « в місті» замінити словом « на території міської 

ради» і т.д . по тексту. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

  

Слухали: Про затвердження Положення про проведення регіонального фестивалю духовної 

та патріотичної пісні «Дністрова хвиля» на території релігійно-історичного центру «Гора над 

Дністром». (Проект № 146) 

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

Вирішили: рішення № 131 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про схвалення проєкту рішення ради «Про виконання бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади за І півріччя 2021 року». (Проект № 143) 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

Вирішили: рішення № 132 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 



 

Слухали: Про стан роботи із соціального захисту одиноких та непрацездатних громадян, 

надання послуг надомного обслуговування одиноких перестарілих громадян. (Проект № 144) 

Доповідає: С. Коцур – начальник відділу соціального захисту населення 

Вирішили: рішення №  133  додається.   

                     Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  16 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 
 

Слухали: Про затвердження переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних у новій редакції. (Проект № 138) 

Доповідає: О.Кравчишин - начальник організаційного відділу 

Вирішили: рішення № 134 додається.   

                     Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  16 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 
 

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

квартири, від імені неповнолітньої дитини власником якої вона є. (Проект № 139) 

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

Вирішили: рішення № 135 додається.   

                     Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  16 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 
 

Слухали: Про надання дозволу на встановлення критого піднавісу до існуючого магазину 

«Хатинка» по вул. Січових Стрільців, 33-Г, м. Бурштин, Івано-Франківської області ПП Чаві 

Віталію Володимировичу. (Проект № 137)  

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

Вирішили: рішення №  136 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  16 

Проти -   немає 

    Утримались -   немає 
 

Слухали: Про відмову у зарахуванні на квартирний облік за місцем проживання у виконкомі 

міської ради. (Проект № 141) 

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 137 додається   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   16 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про відмову у видачі ордеру на житлове приміщення в гуртожитку.  (Проект                     

№ 142) 

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 138  додається.                     

 Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  16 

  Проти -   немає 



    Утримались -   немає 

 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проект № 140) 

Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення № 139 додається   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   16 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за громадянином Бойко А.С.               

м. Бурштин. (Проект № 132) 

Доповідає: : І.Драгун –  заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 140 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   16 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Бєлова Л.О.                                

м. Бурштин. (Проект № 133) 

Доповідає: : І.Драгун  –  заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 141 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   16 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

  

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Мацук Г.С.                                                          

м. Бурштин. (Проект № 134) 

Доповідає: : І.Драгун  –  заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 142 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   16 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру  за громадянкою Рисей М.Б.                

м. Бурштин.  (Проект № 135) 

Доповідає: І.Драгун –  заступник міського голови 

Вирішили: рішення №  143 додається.   

                      Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   16 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Слухали: Різне. 

 

Перший заступник міського голови     Ростислав Стасько 

 

Протокол вела 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Надія Кицела 


