
 

ПРОТОКОЛ №2 
 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  03.02.2022 року                   Розпочато засідання о 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання о 15.20 год.    

 

Присутні:   16 членів виконкому - список додається. 

Відсутні:  В.Андрієшин, С.Копаниця, 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 (тимчасова непрацездатність у звязку з хворобою ), 

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 24 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  

проект №25: 

- Про надання  дозволу на виготовлення проекту реконструкції житлового приміщення у 

нежитлове приміщення  

Доповідач: Т.Білоока, головний спеціаліст сектору містобудування та  

                     архітектури 
 

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

денний проект №29 

- Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та продажу квартири, 

від імені неповнолітньої дитини  співвласником якого вона є  

Проект 27 

- Про надання дозволу на укладення договору дарування  ½ частки квартири на ім’я 

малолітньої дитини    

Проект №26 

- Про доцільність бути опікуном  

Доповідач: Н.Кицела- керуючий справами виконкому 
 

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 Р.Стаська та В.Чуйка 

          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. 

 

1. Про затвердження Порядку відключення споживачів від мереж (систем) 

централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (Проект №13)  

2.Про проведення конкурсу на кращий ескізний проект в’їзного знаку до Бурштинської 

територіальної громади (Проект №267)  

Доповідач:І.Драгун – заступник міського голови 
3. Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію 

громадського харчування у закладах загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади (Проект №12)  

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

Бурштинської територіальної громади (Проект №10)  

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

Бурштинської територіальної громади (Проект №11)   

Доповідач:І.Томин – начальник відділу освіти і науки 

6. Про затвердження положення про комісію з питань захисту прав дитини (Проект №9)  

7. Про надання дозволу на приватизацію земельної ділянки на ім’я малолітнього сина 

Макеєва Дмитра Віталійовича, 22.09.2008 р.н. (Проект №2) 

 8.  Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу квартири, від імені 

неповнолітньої дитини співвласником якого вона є  (Проект 29) 

9.  Про надання дозволу на укладення договору дарування ½ частки квартири на ім’я 

малолітньої дитини ( Проект 27) 

Доповідач: Н.Кицела- керуючий справами виконкому 

10.  Про затвердження «Паспорту зелених насаджень» (Проект №5)  

11.Про затвердження акту обстеження зелених насаджень на території м.Бурштин (Проект 

№6)  

Доповідач: І.Драгун – заступник міського голови 

 12.Про розірвання договору найму житла соціального призначення та виселення громадян, 

що займають соціальне житло з житлового приміщення без надання іншого житлового 

приміщення (Проект №7) 

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

(Проект №8) 

Доповідач: І.Драгун – заступник міського голови 

 14.Про оформлення права власності на квартиру(Проект №271)  

Доповідач:Р.Стасько – перший заступник міського голови 

15. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом (Проект 

№14)  

16. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом (Проект 

№15)  



17. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом (Проект 

№16) 

 18. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом (Проект 

№17)  

 19. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом (Проект 

№18) 

 20. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом (Проект 

№19) 

 21. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом (Проект 

№20)  

22. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом (Проект 

№21)  

23. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом (Проект 

№22)  

24. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом (Проект 

№23) 

25. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом (Проект 

№24) 

Доповідач:І.Туз - директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» 

26. Про надання дозволу на виготовлення проекту реконструкції житлового приміщення у 

нежитлове приміщення ( Проект №25) 

Доповідач:Т.Білоока, головний спеціаліст сектору містобудування та архітектури 
27. Про доцільність бути опікуном ( Проект №26) 

 Доповідач:В.Чуйко, заступник міського голови 
28. Різне 

 

 

Слухали: Про затвердження Порядку відключення споживачів від мереж (систем) 

централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (Проект №13)  

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови 
Вирішили: рішення № 4 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про проведення конкурсу на кращий ескізний проект в’їзного знаку до 

Бурштинської територіальної громади (Проект №267)  

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови 
Вирішили: рішення № 5 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 

 

Слухали: Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію 

громадського харчування у закладах загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади (Проект №12)  

Доповідає:І.Томин – начальник відділу освіти і науки 

Вирішили: рішення № 6 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -    16 



        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

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

освіти Бурштинської територіальної громади (Проект №10) 

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.Гордійчук Г.Б, Кицьки В.Ю., Якубовської О.Г., Кожухар В.М., Іванківа 

О.М.,Піліха З.З., Сірко І.В., Сиваник М.Я., Левицької Г.І., Сеньків Г.В.,Угрим О.М., Білик 

Л.Б.,Стемпіцького А.Л., Слюсар Л.Б., Бурої О.В., Марійчин М.Г. 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 № 7 додається. 

Слухали : Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади (Проект №11)   

Доповідач:І.Томин – начальник відділу освіти, яка ознайомила з поданими заявами та 

документами та внесла пропозицію додатково розглянути подані документи та заяви 

батьків-гр.гр.Сороки Н.М., Онищенко А.О., Шпирун Х.О., Печарської Н.Ю., Коваля Р.М., 

Навальної Г.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 № 8 додається. 

Слухали:  Про затвердження положення про комісію з питань захисту прав дитини (Проект 

№9)  

Доповідає: Н.Кицела- керуючий справами виконкому. 

Вирішили: рішення  № 9 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію земельної ділянки на ім’я малолітнього 

сина Макеєва Дмитра Віталійовича, 22.09.2008 р.н. (Проект №2). 

Доповідає:  Н.Кицела-керуючий справами виконкому 
Вирішили: рішення № 10 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу квартири, від імені 

неповнолітньої дитини співвласником якого вона є  (Проект 29) 

Доповідає:  Н.Кицела – керуючий справами виконкому 
Вирішили: рішення № 11 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про надання дозволу на укладення договору дарування ½ частки квартири на 

ім’я малолітньої дитини ( Проект 27) 

Доповідає: Н.Кицела- керуючий справами виконкому  

Вирішили: рішення № 12  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали:   Про затвердження «Паспорту зелених насаджень» (Проект №5) 

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 13  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

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

(Проект №6)  

Доповідач: І.Драгун – заступник міського голови  

Вирішили: рішення № 14  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  



       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

 Слухали: Про розірвання договору найму житла соціального призначення та виселення 

громадян, що займають соціальне житло з житлового приміщення без надання іншого 

житлового приміщення (Проект №7) 

 Доповідач:І.Драгун- заступник міського голови, який проінформував про те, що до 

виконкому міської ради поступила заява від гр. Драгуна Михайла Петровича про розірвання 

договору найму житла соціального призначення  в м. Бурштин по вул. Будівельників, 2 і  

запропонував доповнити п.1  проекту рішення  наступним текстом : « Задовільнити заяву 

гр.Драгуна Михайла Петровича та розірвати договір найму житла соціального призначення  

і виселити  гр.Драгуна М.П. з житлового приміщення соціального призначення  в 

м.Бурштин по вул.Будівельників ,2 без надання  іншого житлового приміщення.» . 

 

 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.Драгуна: 

          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 № 15 додається. 

 

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

(Проект №8)  

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 16  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

 

Слухали: Про оформлення права власності на квартиру(Проект №271)  

Доповідає:  Р.Стасько – перший заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 17  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 



 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

(Проект №14)  

Доповідає: І.Туз - директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» 

 

Вирішили: рішення № 18 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

(Проект №15) 

Доповідає: І.Туз - директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» 
Вирішили: рішення № 19 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

(Проект №16) 

Доповідає: І.Туз - директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» 
Вирішили: рішення № 20 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

(Проект №17)  

Доповідає: І.Туз - директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» 
Вирішили: рішення № 21 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

 Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

(Проект №18) 

 Доповідає: І.Туз - директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» 
 Вирішили: рішення № 22 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

(Проект №19)  

Доповідає: І.Туз - директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» 



Вирішили: рішення № 23 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

(Проект №20)  

Доповідає: І.Туз - директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» 
Вирішили: рішення № 24 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

(Проект №21)  

Доповідає: І.Туз - директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» 
Вирішили: рішення № 25 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

(Проект №22)  

Доповідає: І.Туз - директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» 
Вирішили: рішення № 26 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

(Проект №23) 

Доповідає: І.Туз - директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» 
Вирішили: рішення № 27 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

(Проект №24) 

Доповідає: І.Туз - директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту реконструкції житлового 

приміщення у нежитлове приміщення ( Проект №25) 

Доповідає: Т.Білоока, головний спеціаліст сектору містобудування та архітектури 

Вирішили: рішення № 27 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  



       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

 Слухали: Про доцільність бути опікуном ( Проект №26) 

Доповідає: В.Чуйко, заступник міського голови  

Вирішили: рішення № 28 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

 28. Різне 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                      Ростислав 

СТАСЬКО 

 

 

Протокол вела 

Керуючий справами виконкому                                                             Надія КИЦЕЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


