
          ПРОТОКОЛ № 12 
 

позачергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  14.09.2021 року                   Розпочато засідання о 10.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання о  10.40 год   

 

Присутні:   (17 ) членів виконкому - список додається. 

Відсутні:  С.Вербовський, А.Іваськів, М.Матейко, А.Козак, С.Волошин, В.Гулик 

Запрошені :  список додається. 

Місце проведення: м. Бурштин, вул.. С.Стрільців, 4, актовий зал міської ради  

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: Василь Андрієшин – міський голова, зазначив що на засідання виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 17 членів виконавчого комітету. Проект 

порядку денного складається з двох питань і запропонував проголосувати за такий порядок 

денний, якщо у членів виконкому відсутні пропозиції. 

 

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

 

- п. 2  проект № 191 від 13.09.2021 «Про створення спільної комісії щодо передачі об’єкта  

соціальної інфраструктури, що є державною  формою власності  та об’єктів  соціальної 

інфраструктури, що є власністю АТ “ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»; 

Доповідач:  В.Чуйко – заступник міського голови 

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  17 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

- п. 3  проект № 189 від  13.09.2021 «Про доцільність бути піклувальником». 

Доповідач:  В.Чуйко – заступник міського голови 

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  17 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

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

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  17 

    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  - 17 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 
 

Вирішили: Затвердити наступний  порядок денний позачергового засідання 

виконавчого комітету: 



 

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

амбулаторії ЗПСМ с.Задністрянське. (Проект № 188) 

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

обліку комунального майна 

 

2. Про створення спільної комісії щодо передачі об’єкта  соціальної інфраструктури, що є 

державною  формою власності  та об’єктів  соціальної інфраструктури, що є власністю АТ 

“ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». (Проект №  191) 

 Доповідач:  В.Чуйко – заступник міського голови 

 

3. Про доцільність бути піклувальником. (Проект №  189) 

 Доповідач:  В.Чуйко – заступник міського голови 

4. Різне. 

 

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

до амбулаторії ЗПСМ с. Задністрянське. (Проект № 188) 

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

обліку комунального майна 

Вирішили: рішення № 165  додається. 

         Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   17 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про створення спільної комісії щодо передачі об’єкта  соціальної інфраструктури, 

що є державною  формою власності  та об’єктів  соціальної інфраструктури, що є власністю 

АТ “ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». (Проект №  191) 

Доповідає:   В.Чуйко – заступник міського голови 

Виступили: Н.Кицела -  керуюча справами виконкому, яка запропонувала внести правки в 

п.1 проекту рішення , а саме виділити окремо об'єкти соціальної інфраструктури  державної 

форми власності та об’єкти соціальної інфраструктури, що є власністю АТ « ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО».  

Додати п.2 та викласти його в наступній редакції : « Затвердити персональний склад Комісії 

(додаток № 1). До складу Комісії залучити представників Міністерства енергетики України   

(за згодою).» 

 Виступили: Міський голова поставив на голосування Проект рішення  виконкому № 191 від 

13.09.2021 за основу. 

              Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  17 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

Вирішили: Проект рішення  прийняти за основу. 

Виступили: Міський голова поставив на голосування пропозицію Н.Кицели . 

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -   17 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

Виступили: Міський голова поставив на голосування проект рішення в цілому. 

              Результати голосування по даному питанню:  

  За  - 17 

    Проти -   немає 



    Утримались -   немає 

 

Вирішили: рішення № 166  додається.        

           Результати голосування по даному питанню:   

  За  -   17 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

 

Слухали: Про доцільність бути піклувальником. (Проект № 189) 

Доповідає: В.Чуйко – заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 167  додається.        

           Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  17 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  

   

Слухали: Різне. 

 

 

Міський голова                               Василь Андрієшин 

 

 

Протокол вела 

Керуючий справами виконкому                                                             Надія Кицела 

 

 

 

 


