
 
ПРОТОКОЛ № 18 

 

позачергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  28.12.2021 року                   Розпочато засідання о 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання о 14.30 год.    

 

Присутні:   17 членів виконкому - список додається. 
Відсутні: Л.Кліщ, А.Іваськів, М.Матейко, А.Козак, В.Гулик 

Запрошені :  список додається. 

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

Слухали: Про затвердження  порядку денного позачергового засідання виконкому міської 
ради. 
Виступили: Василь Андрієшин – міський голова, зазначив що на позачергове засідання 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 17 членів виконавчого 
комітету. Проект порядку денного складається з трьох питань і запропонував проголосувати 

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

Міський голова поставив на голосування проект порядку денного в цілому. 

          Результати голосування по даному питанню:  
  За  -   17 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 
 

Вирішили: Затвердити наступний  порядок денний позачергового засідання 

виконавчого комітету 

1. Про затвердження актів приймання-передачі у комунальну власність Бурштинської 

територіальної громади об’єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та 
об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ “ДТЕК Західенерго». (Проект № 270)  

Доповідач: В.Чуйко – заступник міського голови 
2. Про клопотання щодо представлення кандидатури до присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня». (Проект № 269) 

Доповідач: М.Козар – начальник відділу молоді та спорту. 
3.  Різне. 

 

 

Слухали: Про затвердження актів приймання-передачі у комунальну власність 

Бурштинської територіальної громади об’єкта соціальної інфраструктури державної форми 
власності та об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ “ДТЕК Західенерго». 

(Проект № 270)  
 
Доповідає: В.Чуйко – заступник міського голови 

Виступили : Р.Іванюк - секретар міської ради, член виконкому.  

Враховуючи рекомендації та зауваження постійних  депутатських комісій, а також 

пропозиції  членів робочих нарад, пропоную вилучити в п.2 абз.5 « - басейн плавальний , що 
знаходиться за адресою: м.Бурштин , вул. Міцкевича , буд.45, кадастровий номер земельної 
ділянки 2621210300:01:002:0564, з рухомим майном призначеним для його обслуговування – 

додається». 
 



    В.Андрієшин, міський голова поставив на голосування  проект рішення № 270 

                   - за основу:   

Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  17 
        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
                               -  за пропозицію Р.Іванюка: 

Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  16 
        Проти     -   немає 

        Утримались -   1 
- в цілому: 

            Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  17 
        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 

Вирішили: рішення № 260  додається. 

    
Слухали: Про клопотання щодо представлення кандидатури до присвоєння почесного 

звання «Мати-героїня». (Проект № 269) 
Доповідає: М.Козар – начальник відділу молоді та спорту. 
Вирішили: рішення № 261  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 


