
ПРОТОКОЛ № 13 
 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  29.09.2021 року                   Розпочато засідання о 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання о 16.00 год.    

 

Присутні:   (18) членів виконкому - список додається. 

Відсутні:  А.Іваськів, М.Матейко, А.Козак, А.Гаврилишин, С.Копаниця 

Запрошені :  список додається. 

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

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради. 

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

комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 18  членів виконавчого комітету. Проект 

порядку денного складається із 23 питань і запропонував проголосувати за такий порядок 

денний, якщо у членів виконкому відсутні пропозиції. 

 

Р.Стасько, член виконкому, запропонував  включити в порядок денний наступні 

питання: 

п. 23. Про  затвердження проектної документації за робочим проектом «Реконструкція 

пам’ятника воїнам, загиблим під час Першої світової війни (с.Старий Мартинів, Івано-

Франківського району,Івано-Франківської області)» . (Проект № 201) 

Доповідач: О.Харів – староста Старомартинівського старостинського округу 

 

п. 24. Про внесення змін в п. 1 рішення виконавчого комітету від 28.09.2021 № 8 «Про 

визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення». (Проект № 202) 

Доповідач: Г.Джочка – провідний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна 

Виступили: Міський голова поставив на голосування порядок денний 

 - за основу: 

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

- за доповнення: 

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

   - в цілому 

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  18 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний чергового засідання виконавчого 

комітету. 



 

1. Про внесення змін до фінансового плану за ІІІ квартал 2021 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект № 192) 

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

первинної медико-санітарної допомоги» 

2. Про підсумки оздоровлення і відпочинку дітей та молоді Бурштинської 

територіальної громади за 2021 рік.(Проект № 193) 

Доповідач:  М.Козар – начальник  відділу молоді і спорту 

3. Про внесення змін до п. 2 рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 9 «Про 

визначення переліку об’єктів та видів громадських та суспільно-корисних робіт на території 

Бурштинської міської ради та старостинських округів на 2021 рік». (Проект № 175) 

Доповідач: Н.Кицела – керуючий справами виконкому 

4. Про комісію з питань евакуації Бурштинської територіальної громади.  

(Проект № 182) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

5. Про створення міської комісії щодо розгляду заяв про призначення грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також 

членів їх сімей за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.(Проект № 187) 

Доповідач:  С.Коцур  - начальник відділу соціального захисту населення 

6. Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у структурних 

підрозділах Бурштинської міської ради за І півріччя 2021 року. (Проект № 186) 

7. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради за перше півріччя 2021 року.(Проект № 176) 

Доповідач: М.Яцик – начальник загального відділу 

8. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради. (Проект № 181) 

Доповідач:  Н.Кицела – керуючий справами виконкому 

9. Про затвердження Положення Західного регіонального фестивалю-конкурсу 

молодих виконавців сучасної української пісні і танцю "Бурштинове намисто".  (Проект № 

194) 

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

10. Про погодження «ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС» встановлення заборонених 

дорожніх знаків на об’єктах технічної інфраструктури Бурштинської ТЕС. (Проект № 174) 

11. Про надання дозволу на встановлення дорожніх знаків «Рух вантажних 

автомобілів заборонено» у м. Бурштин по вул. Енергетиків. (Проект № 180) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

12. Про затвердження акту обстеження зелених насаджень на території м. Бурштин. 

(Проект № 165) 

13. Про затвердження акту обстеження зелених насаджень на території м. Бурштин. 

(Проект 190) 

Доповідач: С.Августин – головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

14. Про включення у список учасників АТО та ООС. (Проект № 173) 

Доповідач:  С.Коцур  - начальник відділу соціального захисту населення 

15. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Кащишин Т.Г.  м. 

Бурштин. (Проект № 177) 

16. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином 

Гаракевичем М.М. м. Бурштин. (Проект № 178) 

17. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином 

Насташинським В.Я. м. Бурштин. (Проект № 179) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

18. Про зарахування на квартирний облік за місцем проживання у виконкомі міської 

ради. (Проект № 183) 



19. Про відмову у постановці на соціальний квартирний облік. (Проект № 184) 

20. Про видачу ордеру на житлове приміщення. (Проект № 185) 

Доповідач: Н. Кицела –  керуючий справами виконкому 

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

освіти Бурштинської територіальної громади. (Проект № 195) 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проект № 196) 

Доповідач: І.Томин  - начальник  відділу освіти і науки  

23. Про  затвердження проектної документації за робочим проектом                   

«Реконструкція пам’ятника воїнам, загиблим під час Першої світової війни (с.Старий 

Мартинів, Івано-Франківського району,Івано-Франківської області)» . (Проект № 201) 

Доповідач: О.Харів – староста Старомартинівського старостинського округу 

24. Про внесення змін в п. 1 рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 8 «Про 

визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення». (Проект № 202) 

Доповідач: Г.Джочка – провідний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства та обліку комунального майна 

25. Різне. 
 

Слухали: Про внесення змін до фінансового плану за ІІІ квартал 2021 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект № 192) 

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

медико-санітарної допомоги» 

Вирішили: рішення № 168 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про підсумки оздоровлення і відпочинку дітей та молоді Бурштинської 

територіальної громади за 2021 рік.(Проект № 193) 

Доповідає:  М.Козар – начальник  відділу молоді і спорту 

Вирішили: рішення № 169 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про внесення змін до п. 2 рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 9 «Про 

визначення переліку об’єктів та видів громадських та суспільно-корисних робіт на території 

Бурштинської міської ради та старостинських округів на 2021 рік». (Проект № 175) 

Доповідає: Н.Кицела – керуючий справами виконкому 

Вирішили: рішення № 170 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про комісію з питань евакуації Бурштинської територіальної громади.  

(Проект № 182) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 171 додається. 



   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про створення міської комісії щодо розгляду заяв про призначення грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також 

членів їх сімей за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.(Проект № 187) 

Доповідає:  С.Коцур  - начальник відділу соціального захисту населення 

Вирішили: рішення № 172 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у структурних 

підрозділах Бурштинської міської ради за І півріччя 2021 року. (Проект № 186) 

Доповідає: М.Яцик – начальник загального відділу 

Вирішили: рішення № 173 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради за перше півріччя 2021 року.(Проект № 176) 

Доповідає: М.Яцик – начальник загального відділу 

Вирішили: рішення № 174 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради. (Проект № 181) 

Доповідає:  Н.Кицела – керуючий справами виконкому 

Вирішили: рішення № 175 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про затвердження Положення Західного регіонального фестивалю-конкурсу 

молодих виконавців сучасної української пісні і танцю "Бурштинове намисто".  (Проект № 

194) 

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

Вирішили: рішення № 176 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про погодження «ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС» встановлення заборонених 

дорожніх знаків на об’єктах технічної інфраструктури Бурштинської ТЕС. (Проект № 174) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 



Виступили: В.Гулик - член виконкому. 

Зазначив, що в проекті рішення не вказано в яких місцях будуть встановлені дані 

знаки. Багато  людей власним транспортом доїжджають  до  дачних ділянок   зі сторони с. 

Коростовичі і якщо там будуть встановлені знаки «Рух заборонено», то спричинить певні 

незручності для власників дачних  ділянок. 

Р.Витриховський – член виконкому. 

 У зверненні ДТЕК «Бурштинська ТЕС» не вказано, де саме будуть встановлені 

заборонені дорожні знаки. 

В.Андрієшин – міський голова запропонував даний проект рішення направити на до 

вивчення та рекомендувати ДТЕК «Бурштинська ТЕС» конкретно вказати місця 

розташування заборонених дорожніх знаків та поставив дану пропозицію на голосування. 

  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

- за основу: 

       Результати голосування по даному питанню:  

      За                  -  18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

   

- в цілому: 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За       -  18 

         Проти      -   немає 

         Утримались -   немає 

Вирішили: рішення № 177 додається 

 

Слухали: Про надання дозволу на встановлення дорожніх знаків «Рух вантажних 

автомобілів заборонено» у м. Бурштин по вул. Енергетиків. (Проект № 180) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Виступили: В.Андрієшин – міський голова вніс пропозицію додатково розглянути питання 

про заборону руху автомобільного транспорту на території біля ринку. 

Вирішили: рішення № 178 додається 

 Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -    1 

 

Слухали: Про затвердження акту обстеження зелених насаджень на території м. Бурштин. 

(Проект № 165) 

Доповідає: С.Августин – головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Вирішили: рішення № 179 додається 

 Результати голосування по даному питанню 

       За       -  18 

         Проти      -   немає 

         Утримались -   немає 

 

Слухали:  Про затвердження акту обстеження зелених насаджень на території м. Бурштин. 

(Проект 190) 

Доповідає: С.Августин – головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 



Вирішили: рішення № 180 додається 

 Результати голосування по даному питанню 

       За       -  18 

         Проти      -   немає 

         Утримались -   немає 

 

Слухали:  Про включення у список учасників АТО та ООС. (Проект № 173) 

Доповідає:  С.Коцур  - начальник відділу соціального захисту населення 

Вирішили: рішення № 181 додається 

 Результати голосування по даному питанню 

       За       -  18 

         Проти      -   немає 

         Утримались -   немає 

 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Кащишин Т.Г.  м. 

Бурштин. (Проект № 177) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 182 додається 

 Результати голосування по даному питанню 

       За       -  18 

         Проти      -   немає 

         Утримались -   немає 

 

Слухали: Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином 

Гаракевичем М.М. м. Бурштин. (Проект № 178) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 183 додається 

 Результати голосування по даному питанню 

       За       -  18 

         Проти      -   немає 

         Утримались -   немає 

 

Слухали: Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином 

Насташинським В.Я. м. Бурштин. (Проект № 179) 

Доповідає: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 184 додається 

 Результати голосування по даному питанню 

       За       -  18 

         Проти      -   немає 

         Утримались -   немає 

 

Слухали: Про зарахування на квартирний облік за місцем проживання у виконкомі міської 

ради. (Проект № 183) 

Доповідає: Н. Кицела –  керуючий справами виконкому 

Вирішили: рішення № 185 додається 

 Результати голосування по даному питанню 

       За       -  18 

         Проти      -   немає 

         Утримались -   немає 

 

Слухали: Про відмову у постановці на соціальний квартирний облік. (Проект № 184) 

Доповідає: Н.Кицела –  керуючий справами виконкому  



Вирішили: рішення № 186 додається 

 Результати голосування по даному питанню 

       За       -  18 

         Проти      -   немає 

         Утримались -   немає 

 

Слухали: Про видачу ордеру на житлове приміщення. (Проект № 185) 

Доповідає: Н.Кицила –  керуючий справами виконкому  

Вирішили: рішення № 187 додається 

 Результати голосування по даному питанню 

       За       -  18 

         Проти      -   немає 

         Утримались -   немає 

 

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

освіти Бурштинської територіальної громади. (Проект № 195) 

Доповідає: І.Томин  - начальник  відділу освіти і науки 

В зв’язку з тим, що батьки звернулися із заявами про звільнення від оплати після 

реєстрації проект рішення пропоную внести наступне доповнення до проекту рішення: 

    21. Задовільнити заяву Ковнір Мар’яни Валентинівни, звільнити від оплати за харчування 

у  Бурштинському ліцеї №2 її дітей: Васильчука Владислава Андрійовича, учня 8-В класу, 

Ковнір Яну Василівну, ученицю 6-Б класу, Ковніра Максима Васильовича, учня 3-Б класу з 

13.09.2021 р. по 31.12.2021 року у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

    22. Задовільнити заяву Котіва Віталія Івановича, звільнити від оплати за харчування у  

Бурштинському ліцеї №2 його сина, Котіва Олега Віталійовича, 02.08.2013 р.н., з 20.09.2021 

р. по 31.12.2021 р.н. у зв’язку зі статусом дитини, яка потерпіла від Чорнобильської 

катастрофи. 

    23. Задовільнити заяву Сапак Наталії Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у 

Дем’янівській філії   Бурштинського ліцею №2 її дітей: Сапака Давида Ігоровича, учня 3 

класу, Сапака Рувима Ігоровича, учня 4 класу, Сапака Артема Ігоровича, учня 5 класу, 

Сапака Тимофія Ігоровича, учня 6 класу, Сапака Дениса Ігоровича, учня 7 класу з 15.09.2021 

р. по 31.12.2021 року у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

   24. Задовільнити заяву гр. Сагайдак Людмили Олегівни, звільнити від оплати за 

харчування на групі продовженого дня у Бурштинському ліцеї №3 її дитину- Сагайдак 

Марту Андріївну, 08.03.2015 р.н., з 13.09.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку з тим, що 

її батько- учасник бойових дій. 

   25. Задовільнити заяву гр. Щипанського Василя Володимировича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ліцеї №2 його сина- Щипанського Максима Васильовича, 

23.10.2012 р.н., з 01.09.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку з тим, що його батько- 

учасник бойових дій. 

   26. Задовільнити заяву гр. Тисяк Ольги Володимирівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ліцеї №2 її сина- Тисяка Олександра Тарасовича, 27.07.2014 р.н., з 

01.09.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку з тим, що його батько- учасник бойових дій. 

    27. Задовільнити заяву гр. Лосик Надії Олексіївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина- Лосика Юрія Володимировича, 25.03.2011 р.н., з 01.09.2021 

р. по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку з тим, що його батько- учасник бойових дій. 

   28. Задовільнити заяву гр. Наконечного Петра Юрійовича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ліцеї №2 його сина- Наконечного Євгена Петровича, 

22.09.2011 р.н., з 10.09.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку з тим, що його батько- 

учасник бойових дій. 



   29. Задовільнити заяву гр. Благодир Ірини Степанівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ліцеї №2 її дочку- Благодир Таїсію Віталіївну, 03.11.2010 р.н., з 01.09.2021 

р. по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку з тим, що її батько- учасник бойових дій. 

   30. Задовільнити заяву гр.Павлика Володимира Степановича, звільнити від оплати за 

харчування у Бовшівській гімназії його  дітей- Павлика Тимофія Володимировича, 

20.02.2010 р.н. та Павлика Матвія Володимировича, 22.05.2012 р.н., з 01.09.2021 р. по 

31.12.2021 р. на 100% у зв’язку з тим, що їх батько- учасник бойових дій. 

   31. Задовільнити заяву гр. Шкрібляк Антоніни Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ліцеї №3 її дітей- Шкрібляк Софію Василівну, 30.09.2013 р.н. 

та Шкрібляк Анастасію Василівну, 16.02.2007 р.н., з 13.09.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

  32. Задовільнити заяву гр. Федоронько Мар’яни Миколаївни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ліцеї №3 її дочку- Данилків Софію Степанівну, 23.05.2012 р.н., 

з 13.09.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї.  

   33. Задовільнити заяву гр. Потеряєвої Світлани Іванівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ліцеї №2 її дочку- Конів Анастасію Валеріївну, 07.05.2010 р.н., 

з 10.09.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

  34. Задовільнити заяву гр. Ткачик Ірини Романівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її дочку- Ткачик Карину Василівну, 01.03.2011 р.н., з 03.09.2021 р. 

по 30.09.2021 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

   35.Задовільнити заяву гр. Баран Олександри Ярославівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бовшівській гімназії її дочку- Баран Вікторію Віталіївну, 10.12.2011 р.н., з 

20.09.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї.     

   36. Задовільнити заяву гр. Копець Оксани Олексіївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина- Копеця Володимира Володимировича, 27.07.2010 р.н., з 

03.09.2021 р. по 30.09.2021 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

   37. Задовільнити заяву гр. Іваськів Руслани Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бовшівській гімназії її сина- Іваськіва Володимира Володимировича, 

10.11.2009 р.н., з 01.09.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

   38. Задовільнити заяву гр. Ревеги Ольги Ігорівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бовшівській гімназії її сина- Ревегу Максима Сергійовича, 08.04.2014 р.н., з 01.09.2021 р. по 

30.11.2021 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

   39. Задовільнити заяву гр. Канюк Галини Ярославівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ліцеї №2 її дітей- Канюк Владислава Сергійовича, 19.03.2008 р.н. та Канюк 

Наталію Сергіївну, 24.10.2010 р.н. з 01.09.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку зі 

статусом малозабезпеченої сім’ї. 

   40. Задовільнити заяву гр. Глеб Віри Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її дочку- Глеб Софію Ярославівну, 05.11.2010 р.н., з 01.09.2021 р. 

по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку зі статусом дитини з інвалідністю. 

   41. Задовільнити заяву гр. Макар Марію Зіновіївну, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина-Макара Мар’яна Івановича , 21.09.2007 р.н., з 01.09.2021 р. 

по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку зі статусом дитини з інвалідністю. 

   42. Задовільнити заяву гр. Горбачевської Марії Миколаївни, звільнити від оплати за 

харчування у Бовшівській гімназії її сина- Дубіневича Миколу Романовича, 04.11.2008 р.н., з 

01.09.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку з тим, що його батько- учасник бойових дій. 

Вирішили: рішення № 188 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 № 196) 

Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

В зв’язку з тим, що батьки звернулися із заявами про звільнення від оплати після 

реєстрації проект рішення пропоную внести наступне доповнення до проекту рішення: 

5. Задовільнити заяву гр. Романів Олени Романівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок»  її дитину – Романів Катерину Андріївну, 31.08.2019 

р.н. з 13.09.2021р.  по 31.12.2021р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

6. Задовільнити заяву гр. Козак Марії Сергіївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок»  її дитину – Козак Юлію Миколаївну, 22.09.2017 р.н. з 

15.09.2021р.  по 31.12.2021р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї 

7. Задовільнити заяву гр. Ткач Мирослави Мирославівни, звільнити від оплати за 

харчування у Задністрянському ЗДО «Калинонька»  її дитину – Ткач Віту Олександрівну, 

31.10.2019 р.н. з 01.09.2021р.  по 31.12.2021р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

8. Задовільнити заяву гр. Бойко Олени Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у 

Задністрянському ЗДО «Калинонька»  її дитину – Бойко Юлію Андріївну, 25.03.2019 р.н. з 

01.09.2021р.  по 31.12.2021р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько-учасник бойових дій.. 

9. Задовільнити заяву гр. Намуравної Ольги Іванівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» її дитину – Намуравну Єлизавету Павлівну, 16.07.2018 

р.н., з 23.09.2021 р. по 31.12.2021 р.  на 100% у зв’язку з тим, що її батько- учасник бойових 

дій.  

10. Задовільнити заяву гр. Кожухар Віти Миколаївни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок»  її дітей – Кожухар Мілану Василівну, 30.11.2016 р.н. 

та Кожухара Марка Васильовича, 21.07.2015 р.н., з 15.09.2021р.  по 31.12.2021р. на 50 % у 

зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

11. Задовільнити заяву гр. Якубовської Наталії Романівни, звільнити від оплати за 

харчування у дошкільній групі Новомартинівської філії Бурштинського ліцею №3 її сина – 

Якубовського Матвія Ігоровича, 12.08.2016 р.н. з 24.09.2021р.  по 31.12.2021р. на 50 % у 

зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї 

12. Задовільнити заяву гр. Баран О.Я., звільнити від оплати за харчування у 

Бовшівському ЗДО «Сонечко»  її сина – Барана Святослава Віталійовича, 31.07.2019 р.н. з 

26.08.2021р.  по 31.12.2021р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

Вирішили: рішення № 189 додається 

 Результати голосування по даному питанню 

       За       -  18 

         Проти      -   немає 

         Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження  проектної  документації  за робочим проектом «Реконструкція  

пам’ятника воїнам, загиблим під час Першої світової війни (с. Старий Мартинів, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області)». (Проект № 201) 

Доповідає: О.Харів – староста Старомартинівського старостинського округу 

Вирішили: рішення № 190 додається 

 Результати голосування по даному питанню 

       За       -  18 

         Проти      -   немає 

         Утримались -   немає 

 

Слухали: Про внесення змін в п. 1 рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 8 «Про 

визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення». (Проект № 202) 



Доповідає: Г.Джочка – провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та  

обліку комунального майна 

Вирішили: рішення № 191 додається 

 Результати голосування по даному питанню 

       За       -  18 

         Проти      -   немає 

         Утримались -   немає 

 

Слухали: Різне.  

Виступили: Я.Николяк, С.Вербовський. 

 В осінньо-зимовий період виникає велика небезпека на пішохідних переходах на 

дорозі Н-09 Мукачево-Львів в зв’язку з тим, що дані пішохідні переходи не освітлюються в 

с. Демянів, с.Насташин. 

Вирішили: Протокольно доручити:  

1. І.Бандурі - начальнику відділу ЖКГ та ОКМ, направити листа в службу 

автомобільних доріг про обладнання з відповідним освітленням пішохідних переходів в с. 

Насташине (біля автобусної зупинки та Будинку культури), с. Дем’янів (біля магазину. 

2. Р.Гудзю – головному спеціалісту з питань  діяльності правоохоронних органів та 

мобілізаційної роботи, направити листа в поліцію для становлення обмежувальних знаків 

«Рух важко габаритного транспорту заборонено» на дорозі Більшівці-Княгиничі через с. 

Демешківці, Старий Мартинів, Тенетники. 

3. І.Драгуну – заступнику міського голови,  провести ямковий ремонт на мосту до                     

с. Коростовичі. 

 

 

 

 

Міський голова                               Василь АНДРІЄШИН 

 

 

Протокол вела 

Керуючий справами виконкому                                                             Надія КИЦЕЛА 

 

 

 

 


