
 

ПРОТОКОЛ № 17 
 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  23.12.2021 року                   Розпочато засідання о 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання о 15.00 год.    

 

Присутні:   16 членів виконкому - список додається. 

Відсутні:  В.Андрієшин, Л.Кліщ, А.Іваськів, М.Матейко, А.Козак, В.Гулик, 

Р.Витриховський 

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 виконавчого комітету міської ради. 
 

Виступили: Ростислав Стасько – перший заступник міського голови, зазначив що на 
засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 16 членів 
виконавчого комітету. Проект порядку денного складається із 16 питань і запропонував 

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

       В кого які будуть пропозиції щодо порядку денного. 
 
  Р.Стасько – перший заступник міського голови запропонував внести в порядок денний 

питання: 
 

- Про визначення переліку об’єктів та видів громадських та суспільно-корисних робіт на 
території Бурштинської міської ради та старостинських округах на 2022 рік (Проект № 259) 

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

органів, оборонної та мобілізаційної роботи 
- Про видачу дублікату свідоцтва про право власності м. Бурштин  (Проект № 266) 

Доповідач: І.Герт – начальник відділу ЖКГ та обліку комунального майна 
  

В.Чуйко – заступник міського голови, який запропонував внести в порядок денний 

питання: 
 

- Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 
Бурштинської територіальної громади (Проект № 260) 

- Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади (Проект № 261) 
- Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади (Проект № 262) 
- Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади  (Проект № 263) 

Доповідач: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 



- Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та продажу квартири, від 
імені неповнолітньої дитини (Проект  № 264) 

- Про надання неповнолітній статусу дитини позбавленої батьківського піклування 

(Проект № 265) 
Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

 
-  Про затвердження Положення про комісію Бурштинської міської ради по визначення 

кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (Проект № 268) 

Доповідач: М.Козар – начальник відділу молоді і спорту 
 

Р.Стасько, перший заступник міського голови  поставив на голосування порядок  

                    денний засідання виконкому 

- за основу: 

          Результати голосування по даному питанню:  
       За      -  16 

                Проти     -   немає 
                Утримались -   немає 

- за доповнення: 

          Результати голосування по даному питанню:  
                     За      -  16 

                 Проти     -   немає 
                       Утримались -   немає 
- в цілому: 

 

          Результати голосування по даному питанню:  
                     За      -  16 

                 Проти     -   немає 
                               Утримались -   немає 

Вирішили : Затвердити наступний порядок денний чергового засідання виконкому. 

 

Слухали:  Про проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращий ескізний проєкт 

скверу ім. В. Чорновола у м. Бурштин. (Проект № 250) 
Доповідає: Ю.Степась – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків  

Вирішили: рішення № 236 додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -  16 

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. (Проект № 253) 
Доповідає: Ю.Степась – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків  

Вирішили: рішення № 237 додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   16 

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 
 

 
Слухали: Про встановлення середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення 

безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників 

Революції Гідності і осіб  з інвалідністю внаслідок війни. (Проект № 251) 
Доповідає:  С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення 



Вирішили: рішення № 238 додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -    16 

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 

 

Слухали:  Про внесення змін до фінансового плану за IV квартал 2021 року Комунального 
некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.(Проект №  254) 
Доповідає: О.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 
Вирішили: рішення № 239 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 
        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про переведення житлового гуртожитку в статус «службова квартира.(Проект                

№ 248)  
Доповідає:  Т.Білоока – зав.сектору  містобудування та архітектури 

Вирішили: рішення № 240 додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   16 

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про оформлення права власності на житлове приміщення. (Проект № 243) 
Доповідає:  Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 241 додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 
        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 

Слухали: Про оформлення права власності на житлове приміщення. (Проект № 244) 
Доповідає:  Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення №242  додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   16 

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про оформлення права власності на житлове приміщення. (Проект № 245) 
Доповідає:  Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення №243  додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 
        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 

 
Слухали: Про оформлення права власності на квартиру. (Проект № 246) 

Доповідає:  Р.Стасько – перший заступник міського голови 
Вирішили: рішення № 244 додається. 



   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про оформлення права власності на житлове приміщення. (Проект № 249) 
Доповідає:  Р.Стасько – перший заступник міського голови 
Вирішили: рішення № 245 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  
        За      -   16 

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру. (Проект № 252) 
Доповідає:  Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 246 додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   16 

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 

 
Слухали: . Про зняття з квартирного обліку за місцем проживання. (Проект № 256) 
Доповідає:  І.Драгун - заступник міського голови 

Вирішили: рішення №247  додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 
        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання. (Проект 

№ 257) 
Доповідає:  І.Драгун - заступник міського голови 
Вирішили: рішення № 248 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   16 

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про видачу ордеру на житлове приміщення (Проект № 258) 
Доповідає:  І.Драгун - заступник міського голови 

Вирішили: рішення №249  додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   16 

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 

 
 
 

Слухали: Про визначення місця проживання малолітньої дитини (Проект № 255) 
Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

Вирішили: рішення № 250 додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  



       За      -   16 
        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладення договору дарування квартири на ім’я 

неповнолітньої дитини (Проект  № 264) 
Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 
Вирішили: рішення № 251 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   16 

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про надання неповнолітній статусу дитини позбавленої батьківського піклування 
(Проект № 265) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей 
Вирішили: рішення № 252 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 
        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про визначення переліку об’єктів та видів громадських та суспільно-корисних 

робіт на території Бурштинської міської ради та старостинських округах на 2022 рік (Проект 
№ 259) 

Доповідає: Р.Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, 
оборонної та мобілізаційної роботи 
Вирішили: рішення № 253 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   16 

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про видачу дублікату свідоцтва про право власності м. Бурштин (Проект  № 266)  
Доповідає:  І.Герт – начальник відділу ЖКГ та обліку комунального майна 

Вирішили: рішення № 254 додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   16 

        Проти     -   немає 
        Утримались -   немає 

     

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 
Бурштинської територіальної громади (Проект № 260) 

Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 
Вирішили: рішення № 255 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  
       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 
Бурштинської територіальної громади (Проект № 261) 



Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки, яка ознайомила з поданими заявами 
та документами та внесла пропозицію додатково розглянути подані документи та заяви 
батьків-гр.гр.Кифор С.В.,ГаличТ.М., Ткач М.М., Колесник C.М.,Цимбалістої О.В., Конрад 

О.М.,Гайван Х.З., Ватраль І.Я.,Сороки Н.М., Томашевського О.О., Бойко О.М., Чіх В.М., 
Гандзюк Т.В., Денеки М.М., Марчука І.В., Пушки Ю.Р., Романа Д.В., Білоголовської 

С.В.,Суховій О.В.,Юрович Ю.Р., Шимків І.В.,Водзіка С.В., Копцюх М.В., Козак М.С., 
Дволятик І.І., Кролпельницької Т.Л., Роман З.З., Якимович І.В., Фидишин Т.О., Гундер 
О.В.,Проць І.Е., Антоник О.С., Лесів О.А., Герцан Г.С., Шидлось В.П.,Рожевич Г.О., Гучок 

М.Р., Кожухар М.В., Кулинич Г.М.,Ус В.В. і доповнити проект рішення. 
 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 доповнення   І.Томин: 

          Результати голосування по даному питанню:  

                     За      -  16 
                 Проти     -   немає 

                       Утримались -   немає 
- в цілому: 

 

          Результати голосування по даному питанню:  
                     За      -  16 

                 Проти     -   немає 

                               Утримались -   немає 
Вирішили: рішення № 256 додається. 

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої 
освіти Бурштинської територіальної громади (Проект № 262) 
Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки, яка ознайомила з поданими заявами 

та документами та внесла пропозицію додатково розглянути подані документи та заяви 
батьків-гр.гр.Гречух Н.В., Ревеги О.І., Стрінжі Н.Р. і доповнити проект рішення. 

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 доповнення  І.Томин: 

          Результати голосування по даному питанню:  
                     За      -  16 

                 Проти     -   немає 
                       Утримались -   немає 
- в цілому: 

                                   Результати голосування по даному питанню:  
                     За      -  16 

                 Проти     -   немає 
                               Утримались -   немає 
Вирішили: рішення № 257 додається. 

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої 
освіти Бурштинської територіальної громади (Проект № 263) 



Доповідає: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки яка ознайомила з поданими заявами 
та документами та внесла пропозицію додатково розглянути подані документи та заяви 
батьків-гр.гр. Вуйціва В.М., Ткачик І.Р., Лутчин Н.М.,Копець О.О.,Сидоренка В.М., Угрина 

В.Г., Попович А.І, Благодир І.С., Вирсти О.І., Сагайдак Л.О., Гаврилів Р.О., Тисяк О.В., 
Угрин-Лисоконь Н.Б., Шувар Х.С.,Вуйціва В.М., Лосика В.Р.,Данилів Н.Б., Турія М.С., 

Савчак Ю.С., Кобеля І.Ю., Бойко М.В., Ільїної Є.Р., Вільчика В.М., Кобель І.В., Зелінської 
З.М., Гущина Е.І., Гандзюка Т.В., Сагайдак Л.О., Ткачівської М.Р., Данилів Н.Б., Кіндер І.Р., 
Приймачук І.П., Лопушинської Н.В., Скальської С.І.,Стемпіцького А.Л., Михайлишин 

О.І.,Чіх.О.І.,Калітки М.В., Гаврилюк Ю.О.,Рафальської Т.В., Скибчук Т.І., Горчак 
Г.Я.,Карпінця Р.С., Предчук М.Й., Василишин І.Б.,Кулинич Г.М., Михайлової І.А., Дмитраш 

Н.Б., Мушак Т.І., Белей Л.І., Скули Н.М., Романович О.І., Осадчої Н.М., Бурди Г.О.,, 
Гребініченко Г.П., Василащук Н.М., Широкової М.Т., Ліщинської Г.В., Сулимовської Н.С., 
Гречух Н.В., Кураш Н.В., Ревеги О.І., Федоронько М.М.,Стрінжи Н.Р.,Угрин О.М., Губер 

О.Л., Стельмах Л.С., Якушевої Т.Д., Статкевич І.М., Месеренко Л.С., Стеф’юк М.М., 
Цюлюпи Г.І., Морис А.М., Олійник Г.М., Глеб В.І., Николин О.С.,Макар М.З., Ощановської 

І.В., Гунчак О.Д., Паулюсь Л.М., Грещенко О.В., Єфімович Н.В., Скобель Л.В.,Косенко 
Н.З.,Попова А.А., Ляхович М.М., і доповнити проект рішення. 
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 доповнення  І.Томин: 

          Результати голосування по даному питанню:  
                     За      -  16 

                 Проти     -   немає 

                       Утримались -   немає 
- в цілому: 

                                   Результати голосування по даному питанню:  
                     За      -  16 

                 Проти     -   немає 

                               Утримались -   немає 
Вирішили: рішення № 258 додається. 

Слухали: Про затвердження Положення про комісію Бурштинської міської ради по 
визначення кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня (Проект № 
268) 

Доповідає: М.Козар – начальник відділу молоді і спорту 
Вирішили: рішення № 259 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 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 


