
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  

від 20.01.2022р.                                                                                             №1 
 

Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради                                                                                          
 

Присутні: Тріщук О.М., Мацьків В.С., Бардашевський Р.Я.,Карвацький І.З.,Савчак А.С. 

Запрошені: Ірина Герт – начальник сектору житлово-комунального господарства та обліку 

комунального майна 

Порядок денний: 

1. Про заборону стихійної торгівлі в Бурштинській міській територіальній громаді (Проєкт 

№3845) 

2. Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, 

придбаних в рамках реалізації проєктів Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» у 

2021 році (Проєкт №3846) 

3. Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської 

міської ради об’єктів будівництва (Проєкт №3848) 

4. Про погодження безоплатної передачі на баланс КП «Еко-Сервіс»  основних засобів та 

товарно-матеріальних цінностей, які перебувають на балансі КП «Житловик» (Проєкт 

№3849) 

5. Про внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні (Проєкт №3861) 

6. Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки (Проєкт №3862) 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про заборону стихійної торгівлі в Бурштинській міській територіальній громаді 

(Проєкт №3845) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проєкт рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської територіальної громади. 
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СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради матеріальних 

цінностей, придбаних в рамках реалізації проєктів Конкурсу міні-грантів «Громада своїми 

руками» у 2021 році (Проєкт №3846) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проєкт рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської територіальної громади. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс 

Бурштинської міської ради об’єктів будівництва (Проєкт №3848) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проєкт рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської територіальної громади. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження безоплатної передачі на баланс КП «Еко-Сервіс»  основних 

засобів та товарно-матеріальних цінностей, які перебувають на балансі КП «Житловик» (Проєкт 

№3849) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проєкт рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської територіальної громади. 
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СЛУХАЛИ: Про внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального майна 

Бурштинської міської територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні (Проєкт 

№3861) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

ПРОПОЗИЦІЯ голови комісії Савчака А.С.:  голосувати по пунктах 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

ПРОПОЗИЦІЯ:  пункт 1.1. 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує пункт 1.1. проєкту рішення проекту та рекомендує 

винести на розгляд сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

ПРОПОЗИЦІЯ:  пункт 1.2. 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 0; «проти» - 5; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій  +  

Тріщук Олена  +  

Карвацький Ігор  +  

Бардашевський Ростислав  +  

Мацьків Володимир  +  

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія не підтримує пункт 1.2. проєкту рішення проекту та рекомендує 

відправити на доопрацювання. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (Проєкт №3862) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   
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РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проєкт рішення та рекомендує винести на розгляд 

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                              Андрій САВЧАК  

 

Секретар комісії                                                                          Олена    ТРІЩУК                  


