
ПРОТОКОЛ № 1 
  

позачергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

  

  

від  13 січня 2022 року                                           Розпочато засідання: 10.00 год. 

                                                                                   Закінчено засідання:   10.45 год. 

  
Присутні:  18 членів виконкому  (список додається). 

Відсутні:  Р.Іванюк, Л.Кліщ, А.Іваськів, М.Матейко,  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  головує на засіданні виконавчого комітету Василь Андрієшин,  міського голови. 

  

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: Василь Андрієшин –  міський голови, зазначив що на позачергове засідання 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 18 (вісімнадцять) членів 

виконавчого комітету. Проект порядку денного складається з 3 питань і запропонував 

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

  

Н.Кицела- керуюча справами виконкому , яка запропонувала внести в порядок денний: 

- Проект №1 « Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та продажу 

квартири, яка належить на праві спільної власності неповнолітній дитині» 

 Доповідач : С. Козар – начальник служби у справах дітей. 

  
  За                  -   16 

                          Проти           -   немає 

                          Утримались -   немає 

  
Вирішили: Затвердити наступний порядок денний позачергового засідання 

виконавчого комітету: 
  

1. Про затвердження Порядку формування фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб та Порядку надання в тимчасове користування 

житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб. (Проект № 3) 

Доповідач: І.Герт- начальник відділу житлово-комунального господарства та 

                     обліку комунального майна 
2. Про формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб. (Проект №4) 

Доповідач:  І.Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства та 

                      обліку комунального майна 
            3. Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та продажу 

квартири,яка належить на праві спільної власності неповнолітній дитині . (Проект № 1)  

Доповідач: С.Козар- начальник служби у справах дітей      

4.  Різне 
  

  

Слухали: Про затвердження Порядку формування фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб та Порядку надання в тимчасове користування 



житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб. (Проект № 3) 

Доповідач: І.Герт- начальник відділу житлово-комунального господарства та 

                     обліку комунального майна 
Вирішили: рішення  № 1  додається. 

              Результати голосування по даному питанню: 

                  За                  -   18 

                              Проти           -   немає 

                              Утримались -   немає   

  

        Слухали: Про формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб. (Проект №4) 

Доповідач:  І.Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства та 

                      обліку комунального майна 
Вирішили : рішення №2 додається 

  Результати голосування по даному питанню: 

                  За                  -   18 

                              Проти           -   немає 

                              Утримались -   немає   

  

Слухали: Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та продажу 

квартири, яка належить на праві спільної власності неповнолітній дитині . (Проект № 1)  

Доповідач: С.Козар- начальник служби у справах дітей      

Вирішили : рішення №3 додається 

  Результати голосування по даному питанню: 

                  За                  -   18 

                              Проти           -   немає 

                              Утримались -   немає   

  

Слухали: Різне. 

  

  

  

Міського голови                                                                            Василь АНДРІЄШИН    

 

 

 

               
Протокол вела 

керуючий справами виконкому                                                       Надія Кицела 
 


