
ПРОТОКОЛ № 16 
 

позачергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  10 грудня 2021 року       Розпочато засідання : 15.10 год. 

                                                                                   Закінчено засідання:   15.40 год. 

 

Присутні:  16 членів виконкому  (список додається). 

Відсутні: В.Андрієшин,  Р.Іванюк, О.Харів, А.Іваськів, М.Матейко, А.Козак, В.Гулик 
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 ( щорічна основна відпустка), 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 

позачергове засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 16 

(шістнадцять) членів виконавчого комітету.  

Проект порядку денного складається з 5 питань 

1. Про  схвалення проекту рішення ради « Про бюджет Бурщтинської  міської  

територіальної громади на 2022 рік» . (Проект № 229) 

Доповідач:   О.Петровська – начальник фінансового відділу 
2. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення». (Проект № 208) 

Доповідач: З.Шафран – директор КП « Житловик» 

Співдоповідач: І.Герт – начальник відділу житлово-комунального  

                            господарства і обліку комунального майна 
 3. Про надання дозволу на виготовлення  проекту реконструкції 2-го поверху 

нежитлового приміщення у житлове . (Проект № 238)   

Доповідач:   Т.Білоока – зав.сектору містобудування та архітектури 

 

4. Про надання дозволу на виготовлення проекту реконструкції 1- го поверху 

житлового будинку у нежитлове приміщення ( Проект №239)  

Доповідач:   Т.Білоока – зав.сектору містобудування та архітектури 

5. Різне. 

 і запропонував проголосувати за такий порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні 

пропозиції. Пропозиції відсутні 

                           

                          Результати голосування по даному питанню: 

  За  -   16 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний позачергового засідання 

                     виконавчого комітету: 

 

1. Про  схвалення проекту рішення ради « Про бюджет Бурщтинської  міської  

територіальної громади на 2022 рік» . (Проект № 229) 



Доповідач:   О.Петровська – начальник фінансового відділу 
2. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення». (Проект № 208) 

Доповідач: З.Шафран – директор КП « Житловик» 

Співдоповідач: І.Герт – начальник відділу житлово-комунального  

                            господарства і обліку комунального майна 
 3. Про надання дозволу на виготовлення  проекту реконструкції 2-го поверху 

нежитлового приміщення у житлове . (Проект № 238)   

Доповідач:   Т.Білоока – зав.сектору містобудування та архітектури 

 

4. Про надання дозволу на виготовлення проекту реконструкції 1- го поверху 

житлового будинку у нежитлове приміщення ( Проект №239)  

Доповідач:   Т.Білоока – зав.сектору містобудування та архітектури 

5. Різне. 

 

Слухали: Про  схвалення проекту рішення ради « Про бюджет Бурщтинської  міської  

територіальної громади на 2022 рік» . (Проект № 229) 

Доповідає:   О.Петровська – начальник фінансового відділу. 

Ознайомила присутніх із основними параметрами бюджету Бурштинської територіальної 

громади на 2022 рік, джерелами надходжень по загальному та спеціальному фонду.  

(інформація додається). 

Вирішили: рішення  №  232  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

 

Слухали: Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення». (Проект № 208) 

Доповідає: З.Шафран – директор КП « Житловик» 

   Ознайомив присутніх із проектом рішення та зазначив , що проект тарифу на послуги 

централізованого водопостачання та водовідведення  на 2022 було обговорено на відкритій 

зустрічі з жителями м.Бурштин. У планових тарифах 2022 року на послуги централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення враховано збільшення цін на енергоносії, 

розмір мінімальної заробітної плати, відрахування на соціальні заходи, паливно-мастильні 

матеріали та інші. ( інформація додається). 

Співдоповідає: І.Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і  

                            обліку комунального майна. 

 Проінформувала про структуру тарифу та про фактичні  і планові обсяги надання  

послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення . У планових 

тарифах 2022 року на послуги централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення враховано збільшення цін на енергоносії, розмір мінімальної заробітної плати, 

відрахування на соціальні заходи, паливно-мастильні матеріали, ремонт транспортної техніки 

та інше. Основним результатом встановлення планових тарифів буде забезпечення повного 

відшкодування витрат підприємства на надання послуг централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення . Дозволить зберегти послугу на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення і сприятиме покращенню якості послуг. 

І.Герт ознайомила присутніх з листом Головного управління Держпродспоживслужби 

в Івано-Франківській області від 08.12.2021 «Щодо розгляду матеріалів розрахунків планових 

тарифів Комунального підприємства «Житловик» на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення». ( Лист додається). 



  Враховуючи розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на послуги 

з централізованого водопостачання зроблений завідувачем сектору контролю та регулювання 

цінами В.Сиромятнікової від 08.12.2021 І.Герт- співавтор проекту внесла пропозицію до 

проекту рішення  та п.1 проекту рішення викласти в наступній редакції :  

« 1. Встановити з 01.01.2022 року тарифи в розмірах: 

1.1.Централізоване водопостачання: 

-для населення і релігійних установ       - 27,64 грн. за 1м.куб. з ПДВ 

-для бюджетних споживачів                    - 27,64 грн. за 1 м.куб. з ПДВ 

-для інших споживачів                             -  27,64 грн. за 1 м.куб. з ПДВ 

1.2       Централізоване водовідведення: 

-для населення і релігійних установ       - 28,84 грн. за 1м.куб. з ПДВ 

-для бюджетних споживачів                    - 28,84 грн. за 1 м.куб. з ПДВ 

-для інших споживачів                             -  28,84 грн. за 1 м.куб. з ПДВ» , 

 а також  вилучити п.2 Проекту рішення. 

Виступили : Р.Витриховський,  С.Волошин 

Б.Мазурик , член виконкому  вніс пропозицію до проекту рішення , п.1.2 п.1  доповнити 

наступним текстом : 

  1.2 Централізоване водовідведення: 

« -  для споживачів с.Задністрянське              - 17,83 грн. за 1 м.куб. з ПДВ». 

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

                                           проект рішення: - за основу: 

  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає     

               - За   пропозицію І.Герт:     

  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає                

              - За   пропозицію Б.Мазурика:     

  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає   

 

Р.Стасько  поставив на голосування проект рішення в цілому: 

  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   1   

 

Вирішили: рішення  № 233  додається. 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення  проекту реконструкції 2-го поверху 

нежитлового приміщення у житлове . (Проект № 238)   

Доповідає:   Т.Білоока – зав.сектору містобудування та архітектури 

Вирішили: рішення  №  234  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

                             Утримались -   немає     



Слухали:Про надання дозволу на виготовлення проекту реконструкції 1- го поверху 

житлового будинку у нежитлове приміщення ( Проект №239)  

Доповідає:   Т.Білоока – зав.сектору містобудування та архітектури 

Вирішили: рішення  №  235  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

                             Утримались -   немає   

 

Слухали: Різне. 

 

 

 

Перший заступник міського голови                 Ростислав Стасько 

                        

Протокол вела 

Керуючий справами виконкому                                                  Надія     Кицела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


