
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

      ПРОТОКОЛ № 10 
 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  26 серпня 2021 року       Розпочато засідання : 0 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання : 0 15.00 год. 

 

Присутні:  19  членів виконкому  (список додається). 

Відсутні: Андрієшин В.М., Вербовський С.П., Ріжко О.М., Матейко М.Ф., 
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 відсутністю міського голови ( участь у нараді при голові ОДА С.Онищук), головує 

на засіданні Ростислав Стасько, перший заступник міського голови, який здійснює 

повноваження міського голови. 

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

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

засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 18( вісімнадцять) 

членів виконавчого комітету.  О 14.30 год. прибув і зареєструвався В.Василик – член 

виконкому. Проект порядку денного складається з 17 питань і запропонував проголосувати 

за такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні пропозиції. 

 

Володимир Чуйко, член виконкому, запропонував включити в порядок денний: 

-п.17 проект № 166 від 16.08.2021 « Про надання неповнолітній  статусу дитини-

сироти» 

Доповідач : С.Козар – начальник служби у справах дітей 

          Результати голосування по даному питанню: 

  За  -   18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Виступили: Р.Стасько  поставив на голосування порядок денний за основу 

                     Результати голосування по даному питанню: 

  За  -   18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Вирішили: Проект порядку денного засідання виконкому прийняти за основу. 

 

                     Результати голосування по даному питанню: 

  За  -   18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Виступили: Р.Стасько, перший заступник міського голови поставив на голосування 

порядок  

                      денний в цілому. 

 

                     Результати голосування по даному питанню: 

  За  -   18 

    Проти -   немає 



    Утримались -   немає 

 

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний чергового засідання виконавчого 

                     комітету: 

 

1. Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2021 року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

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

(Проект № 158) 

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

первинної медико-санітарної допомоги» 

2. Про схвалення прогнозу бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки. (Проект № 159) 

Доповідач:  О.Петровська – начальник фінансового відділу  

3.Про визначення уповноваженого органу з присвоєння адрес (змін, коригування, 

аналювання) об’єктам нерухомого майна, об’єктам будівництва по Бурштинській 

територіальній громаді. (Проект № 155) 

Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору  містобудування та архітектури 

4. Про затвердження Положення про Бурштинську міську ланку Івано-

Франківської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. 

(Проект № 148) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

5. Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади. (Проект  № 156)     

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

освіти. (Проект  №  157) 

7. Про внесення змін у штатний розклад Бурштинської гімназії №1.(Проект № 162) 

8. Про внесення змін до штатного розкладу Бурштинського ліцею №2.(Проект                  

№ 163) 

9. Про внесення змін до штатного розкладу Бурштинського ліцею №3. (Проект                    

№ 164) 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проект № 160) 

Доповідач: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

 11. Про затвердження акту обстеження зелених насаджень на території 

м. Бурштин.  (Проект № 149) 

 Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

 12. Про відмову у наданні дозволу для влаштування благоустрою по вул. Стуса, 

 № 1-А, № 1-Б, №1-В м. Бурштин. (Проект № 154) 

Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору  містобудування та архітектури  

13. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою Таній 

М.П. м. Бурштин. (Проект № 150) 

14. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином 

Грицай О.М. м. Бурштин. (Проект № 151) 

15. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином Гінда 

С.Т. м. Бурштин. (Проект № 152) 

16. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Іванків Л.В. м 

Бурштин. (Проект № 153) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови  

17. Про надання неповнолітній  статусу дитини – сироти .( Проект № 166) 

Доповідач :  С.Козар – начальник служби у справах дітей 

            18. Різне. 



 

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

року Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр 

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

області. (Проект № 158) 

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

медико-санітарної допомоги» 

Вирішили: рішення № 145 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -    18 

        Проти     -    немає 

        Утримались -    немає 

 

Слухали: Про схвалення прогнозу бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. (Проект № 159) 

Доповідає:  О.Петровська – начальник фінансового відділу  

Вирішили: рішення № 146 додається. 

Виступили: В.Гулик ,  член виконкому   

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

   

Слухали: Про визначення уповноваженого органу з присвоєння адрес (змін, коригування, 

анолювання) об’єктам нерухомого майна, об’єктам будівництва по Бурштинській 

територіальній громаді. (Проект № 155) 

Доповідає: Т.Білоока – завідувач сектору  містобудування та архітектури 

Вирішили: рішення №  147 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження Положення про Бурштинську міську ланку Івано-

Франківської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. 

(Проект № 148) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення  №  148  додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади. (Проект  № 156)  

Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення  №  149  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -    18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

 



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

освіти. (Проект  №  157) 

Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення  №  150  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -    18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

 

Слухали: Про внесення змін у штатний розклад Бурштинської гімназії №1.(Проект № 

162) 

Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

Виступили: С.Любінець- директор Бурштинської гімназії №1 , яка зазначила,  що на даний 

час залишено 0,5 ставки заступника директора з навчально-виховної роботи. І все 

навантаження по оформленню документів лягає на секретаря, тому прошу ввести 0,5 ставки 

додатково. 

 А.Козак-член виконкому , який підтримав подання директора Бурштинської гімназії №1. 

Вирішили: рішення  №  151  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

 

Слухали: Про внесення змін до штатного розкладу Бурштинського ліцею №2.(Проект                  

№ 163) 

Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки  

Виступили : В.Чуйко , який  запропонував виключити п.2, п.3, а п.2 проекту рішення  

викласти в наступній редакції « Залишити 2,5 ставки кухаря у Бурштинському ліцеї №2.» 

Виступили: Р.Стасько- перший заступник міського голови  поставив на голосування 

                                           проект рішення: - за основу: 

  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає     

               - За   пропозицію В.Чуйка:     

  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає   

Р.Стасько  поставив на голосування проект рішення в цілому: 

  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає   

 

Вирішили: рішення  №  152  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

 



Слухали: Про внесення змін до штатного розкладу Бурштинського ліцею №3. (Проект                    

№ 164) 

Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення  №  153  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. (Проект № 160) 

Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення  №  154  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      
 

Слухали: Про затвердження акту обстеження зелених насаджень на території 

м. Бурштин.  (Проект № 149) 

Доповідає: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Вирішили: рішення  №  155  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      
     Прибув В.Василик, член виконкому. 

Слухали: Про відмову у наданні дозволу для влаштування благоустрою по вул. Стуса, 

 № 1-А, № 1-Б, №1-В м. Бурштин. (Проект № 154) 

Доповідає: Т.Білоока – завідувач сектору  містобудування та архітектури  

Вирішили: рішення  №  156  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      
 

Слухали: Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою Таній 

М.П. м. Бурштин. (Проект № 150) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови  

Вирішили: рішення  №  157  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      
 

Слухали: Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином 

Грицай О.М. м. Бурштин. (Проект № 151) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови  

Вирішили: рішення  №  158  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

 



Слухали:  Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином Гінда 

С.Т. м. Бурштин. (Проект № 152) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови  

Вирішили: рішення  №  159  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

 

Слухали:  Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Іванків Л.В. м 

Бурштин. (Проект № 153) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови  

Вирішили: рішення  №  160 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

 

Слухали: Різне. 
 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                   Ростислав Стасько 

 

Протокол вела 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Надія Кицела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


