
 

 

 

      ПРОТОКОЛ № 11 
 

позачергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  26 серпня 2021 року       Розпочато засідання : 15.10 год. 

                                                                                   Закінчено засідання:   15.40 год. 

 

Присутні:  (19 ) членів виконкому  (список додається). 

Відсутні: В.Андрієшин, С.Вербовський, О.Ріжко, М.Матейко,  
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 19 (дев’ятнадцять) 

членів виконавчого комітету. Проект порядку денного складається з 4 питань і запропонував 

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

 

  За  -   19 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний позачергового засідання виконавчого 

комітету: 

 

1. Про затвердження Протоколу № 1 від 18.08.2021 засідання конкурсної комісії з 

призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин та визначення 

управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин. (Проект № 171) 

Доповідач:   І.Драгун – заступник міського голови 

2. Про розгляд рішення Бурштинської міської ради від 20.08.2021 № 06/17-21 «Про 

затвердження Протоколу №2 від 17.08.2021 засідання конкурсної комісії щодо проведення 

конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади». (Проект № 172) 

Доповідач:   І.Драгун – заступник міського голови 

 3. Про надання дозволу на встановлення дорожнього знаку «В’їзд заборонено” через 

перехідний міст  за адресою: м. Бурштин, вул.Липова, № 1-Д. (Проект № 170) 

Доповідач:   Р.Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи 

4. Різне. 

 

 



Слухали: Про затвердження Протоколу № 1 від 18.08.2021 засідання конкурсної комісії з 

призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин та визначення 

управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин. (Проект № 171) 

Доповідає:   І.Драгун – заступник міського голови 

Виступили: Н.Кицела, В.Гулик 

Вирішили: рішення  №  162  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

 

Слухали: Про розгляд рішення Бурштинської міської ради від 20.08.2021 № 06/17-21 «Про 

затвердження Протоколу №2 від 17.08.2021 засідання конкурсної комісії щодо проведення 

конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади». (Проект № 172) 

Доповідає:   І.Драгун – заступник міського голови 

Вирішили: рішення  №  163  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

 

Слухали:  Про надання дозволу на встановлення дорожнього знаку «В’їзд заборонено” через 

перехідний міст  за адресою: м. Бурштин, вул. Липова, № 1-Д. (Проект № 170) 

Доповідає:   Р.Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи 

Вирішили: рішення  №  164  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


