
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  

від 19.05.2022р.                                                                                             №5 
 

Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради                                                                                          

 

Присутні: Тріщук О.М., Бардашевський Р.Я.,Савчак А.С. 

Запрошені: Ірина Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна, Марія Назар – начальник відділу економіки і 

промисловості 

 

Порядок денний: 

 

1. Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що 

необхідно здійснити для забезпечення потреб Бурштинської територіальної 

громади (Проєкт №4516) 

2. Про безоплатну передачу адміністративно-виробничого будинку на баланс 

КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» (Проєкт №4517) 

3. Про затвердження рішення виконавчого комітету від 24.02.2022 № 47 «Про 

передачу транспортного засобу на правах господарського відання» (Проєкт 

№4518) 

4. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на 

зняття з обліку електрогенератора (Проєкт №4519) 

5. Про затвердження рішення виконавчого комітету від 28.04.2022 № 75 «Про 

безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» об’єктів будівництва» (Проєкт 

№4520) 

6. Про безоплатну передачу на баланс основних засобів (Проєкт №4521) 

7. Про затвердження Статуту Комунального підприємства «ЕКО-СЕРВІС 

Бурштинської міської ради» у новій редакції (Проєкт №4536) 

 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що 

необхідно здійснити для забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади (Проєкт 

№4516) 

ДОПОВІДАЧ: Марія Назар – начальник відділу економіки і промисловості 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 3; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир відсутній   

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

Бурштинської міської ради. 
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СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу адміністративно-виробничого будинку на баланс КП 

«Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» (Проєкт №4517) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна  

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 3; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир відсутній   

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

Бурштинської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету від 24.02.2022 № 47 «Про 

передачу транспортного засобу на правах господарського відання» (Проєкт №4518) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна  

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 3; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир відсутній   

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

Бурштинської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на зняття 

з обліку електрогенератора (Проєкт №4519) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна  

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 3; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир відсутній   

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

Бурштинської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету від 28.04.2022 № 75 «Про 

безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» об’єктів будівництва» (Проєкт №4520) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна  

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 3; «проти» - 0; «утримався» - 0. 
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ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир відсутній   

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

Бурштинської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу на баланс основних засобів (Проєкт №4521) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна  

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 3; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир відсутній   

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

Бурштинської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства «ЕКО-СЕРВІС 

Бурштинської міської ради» у новій редакції (Проєкт №4536) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна  

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 3; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир відсутній   

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

Бурштинської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                              Андрій САВЧАК  

 

 

Секретар комісії                                                                          Олена    ТРІЩУК                  


