
ПРОТОКОЛ № 15 
 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  24.11.2021 року                   Розпочато засідання о 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання о 16.30 год.    

 

Присутні:   22 члени виконкому - список додається. 
Відсутні: М.Матейко  

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 22 члени виконавчого комітету. Проект 
порядку денного складається із 12 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: 
 Про погодження інвестиційної програми КП «Житловик» у сфері централізованого 

водопостачання  та централізованого водовідведення на 2022 рік. (Проект № 174) 
Доповідач: І.Герт – начальник відділу ЖКГ та ОКМ 
Службова записка  за № 4216/02-29 від 23.11.2021 начальника відділу житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна І.Герт 
 

В.Чуйко, член виконкому, запропонував включити в порядок денний наступні 
питання: 

-Про визнання батьківства. (Проект №240 ) 

           - Про визнання права власності на житло. (Проект №241 ) 
- Про доцільність позбавлення батьківських прав. (Проект №242) 

Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 
 
          Н.Кицела , керуюча справами виконкому  запропонувала виключити з порядку 

денного засідання виконкому наступні питання : 
       п.1 Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення ( Проект № 208 від 12.10.2021 р.) 
         Доповідач З.Шафран – директор КП «Житловик» 

 Службова записка начальника відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна  І.Герт за № 4215/02-29 від 23.11.2021 
        п.2 Про схвалення проекту рішення  ради « Про бюджет Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік» 
         Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 
             Службова записка начальника фінансового відділу О.Петровської за № 4145/02-29 від 

19.11.2021 
 

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

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  22 
    Проти -   немає 



    Утримались -   немає 
 
- за доповнення: 

          Результати голосування по даному питанню:  
  За  -  22 

    Проти -   немає 
    Утримались -   немає 
 

   - в цілому 
          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  22 
    Проти -   немає 
    Утримались -   немає 

 

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний чергового засідання виконавчого 

комітету. 

 

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

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проект № 229)   
2. Про затвердження Фінансового плану на 2022 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект № 236)  
Доповідач: О.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 
3.  Про роботу закладів культури на території Насташинського та Озерянського 

старостинських округів. (Проект № 225) 

Доповідач: Ю.Степась – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків  
Співдоповідачі: керівники закладів культури Насташинського та Озерянського 

старостинських округів. 
4. Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. (Проект № 237) 
Доповідач: Ю.Степась - начальник відділу культури,  туризму і зовнішніх зв’язків  

5. Про роботу ЦНАП Бурштинської міської ради за 2020 рік. (Проект № 234) 
Доповідач: С.Видай - начальник відділу «ЦНАП» 

6. Про затвердження актів обстежень зелених насаджень. (Проект № 230) 
Доповідач: С.Августин – головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 
7. Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання. (Проект      

№ 231) 
8. Про зняття з квартирного обліку за місцем проживання. (Проект № 237) 

Доповідач:  І.Драгун - затупник міського голови 
9. Про погодження інвестиційної програми КП «Житловик» у сфері централізованого 

водопостачання  та централізованого водовідведення на 2022 рік. (Проект № 174) 

Доповідач: І.Герт – начальник відділу ЖКГ та ОКМ 
10. Про здійснення належного догляду батьками за дітьми в родинах, які перебувають 

на обліку сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. (Проект № 233) 
Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

            11. Про визнання батьківства. (Проект № ) 

            12. Про визнання права власності на житло. (Проект № ) 
13. Про доцільність позбавлення батьківських прав. (Проект №) 

Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 
14. Різне. 

 



Слухали: Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану за ІІІ квартал 2021 року 
Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проект № 229)  
Доповідає: О.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 
Вирішили: рішення № 219 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  22 
        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про затвердження Фінансового плану на 2022 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект № 236)  
Доповідає:  О.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 
Виступили : В.Андрієшин, А.Іваськів, О.Харів 

Вирішили: рішення № 220 додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   22 

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 

 
Слухали: Про роботу закладів культури на території Насташинського та Озерянського 
старостинських округів. (Проект № 225) 

Доповідає: Ю.Степась – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків  
Співдоповідачі: керівники закладів культури Насташинського та Озерянського 

старостинських округів. 
Виступили: В.Андрієшин , міський голова  
                       А.Іваськів, член виконкому 

                       Я.Николяк , староста Насташинського старостинського округу 
Вирішили: рішення №  221 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   22 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. (Проект № 237) 
Доповідає: Ю.Степась - начальник відділу культури,  туризму і зовнішніх зв’язків  
Вирішили: рішення № 222 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   22 

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про роботу ЦНАП Бурштинської міської ради за 2020 рік. (Проект № 234) 
Доповідає: С.Видай - начальник відділу «ЦНАП» 

 
Вирішили: рішення № 223  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  22 
        Проти     -   немає 



        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про затвердження актів обстежень зелених насаджень. (Проект № 230) 

Доповідає: С.Августин – головний спеціаліст земельно-екологічного відділу , яка 
запропонувала  доповнити проект рішення наступним текстом : « водовідвідного каналу №1 

ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС  від 27.10.2021 та 02.11.2021 року ( акти додаються) 
 Виступили:А.Іваськів, М.Кропельницький , Б.Мазурик 

  

 Міський голова поставив на голосування проект рішення 

 - за основу: 

          Результати голосування по даному питанню:  
  За  -  22 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 
 

- за доповнення: 

          Результати голосування по даному питанню:  
  За  -  22 

    Проти -   немає 
    Утримались -   немає 

 

   - в цілому 

          Результати голосування по даному питанню:  

  За  -  22 
    Проти -   немає 

    Утримались -   немає  
 
Вирішили: рішення № 224  додається. 

Протокольно доручити заступнику міського голови І.Драгуну: 

1. Відновити лежачі поліцейські на дорозі біля Бурштинського ліцею №3  

2. Зробити розмітку « пішохідний перехід» на ділянці дороги біля Новомартинівського 
НВК. 

3. Встановити лежачий поліцейський та знак на ділянці дороги біля Задністрянського 

ліцею  
    

Слухали: Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання. (Проект 
№ 231) 
Доповідає: І.Драгун - затупник міського голови 

Вирішили: рішення № 225 додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   22 
        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про зняття з квартирного обліку за місцем проживання. (Проект № 237) 
Доповідає:  І.Драгун - затупник міського голови 

Вирішили: рішення № 226 додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   22 
        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 

 



Слухали: Про погодження інвестиційної програми КП «Житловик» у сфері централізованого 
водопостачання  та централізованого водовідведення на 2022 рік. (Проект № 174) 
Доповідає: І.Герт – начальник відділу ЖКГ та ОКМ 

Виступили: В.Андрієшин, В.Гулик, А.Іваськів 

В.Лукаш – головний інженер КП «Житловик»  дав відповіді на запитання членів 

виконкому  щодо забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення, 
проведення робіт щодо заміни труб водопостачання та каналізації та покращення якості 
води. 

Вирішили: рішення № 227 додається 
Результати голосування по даному питанню:  

       За       -   22 
         Проти      -   немає 
         Утримались -   немає 

 

Слухали: Про здійснення належного догляду батьками за дітьми в родинах, які перебувають 

на обліку сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. (Проект № 233) 
Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 
Вирішили: рішення № 228  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   22 

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 
Слухали: Про визнання батьківства. (Проект № 240) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 
Вирішили: рішення № 229  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   22 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про визнання права власності на житло. (Проект № 241) 
Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 
Вирішили: рішення № 230  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про доцільність позбавлення батьківських прав. (Проект №242) 
Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 231  додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 

Слухали: Різне.  
 

Міський голова                               Василь АНДРІЄШИН 

 

 

Протокол вела 
Керуючий справами виконкому                                                             Надія КИЦЕЛА 



 
 
 

 
 

 
 

 

 


