
 

 

ПРОТОКОЛ № 5 
 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  28 квітня  2022 року       Розпочато засідання : 0 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання : 0 15.30год. 

 

Присутні:  18    членів виконкому  (список додається). 

Відсутні: Стасько Р.Б., Іваськів А.С., Гулик В.Р., Матейко М.Ф., Козак А.Р. 
Запрошені :  список додається. 

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

 

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: Василь Андрієшин – міський голова, зазначив що на засідання виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 18( вісімнадцять) членів виконавчого 

комітету.  О 14.10 год. прибув і зареєструвався Р.Витриховський – член виконкому. 

Проект порядку денного складається з 13 питань і запропонував проголосувати за такий 

порядок денний, якщо у членів виконкому відсутні пропозиції. 

Пропозиції: 

І.Драгун-заступник міського голови, член виконкому ознайомив із службовою 

запискою начальника віділу ЖКГ і обліку майна за № 06 від 27.04.2022 та запропонував 

включити в порядок денний: 

- проект № 74 від 27.04.2022 « Про безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» 

об’єктів будівництва»; 

- проект №75 від 27.04.2022 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

від 28.10.2021 № 195 «Про встановлення плати за соціальне житло в будинку №11 

по вул.Петлюри, м.Бурштин». 

Доповідач : І.Герт- начальник відділу ЖКГ і обліку комунального майна 

 

В.Чуйко- заступник міського голови, член виконавчого комітету ознайомив із 

службовою запискою начальника відділу соціального захисту населення від 27.04.2022 та 

запропонував включити в порядок денний: 

  - проект № 76 від 27.04.2022 « Про затвердження програми «Надання підтримки 

внутрішньо переміщеним або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного 

стану на 2022 рік» 

 Доповідач : С.Коцур- начальник відділу соціального захисту населення 

 

 

Виступили: В.Андрієшин- міський голова  поставив на голосування порядок денний 

                    - за основу 

                     Результати голосування по даному питанню: 

  За  -   17 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає     

                     -за доповнення І.Драгуна та В.Чуйка 

                     Результати голосування по даному питанню: 

  За  -   17 

    Проти -   немає 



    Утримались -   немає 

                    - в цілому 
                      Результати голосування по даному питанню: 

  За  -   17 

    Проти -   немає 

    Утримались -   немає 

 

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний  засідання виконавчого  комітету:  
 

      1.Про затвердження звіту головного лікаря про надання медичних послуг та фінансово-

господарську діяльність Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області  за 2021 рік (Проект № 66) 

Доповідач: О.Савчин- головний лікаря Комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

       2 Про встановлення тарифу на послуги міської лазні ( Проект №61) 

Доповідач: І.Герт – начальник відділу ЖКГ та обліку комунального майна  

       3.Про роботу закладів культури на території Тенетниківського та Старомартинівського 

старостинських округів (Проект № 67) 

Доповідач:  Ю.Степась- начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків 

       4.Про встановлення вартості харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб за рахунок бюджетних асигнувань (Проект № 72) 

Доповідач: С.Коцур- начальник відділу соціального захисту населення 

       5. Про доцільність призначення піклувальником Корди Ярослава Ярославовича над  

мамою Кордою Тетяною Василівною (Проект № 68) 

       6. Про доцільність призначення піклувальником Стоуна Олександра Васильовича над  

дідусем Проциком Миколою Миколайовичем (Проект № 69) 

       7. Про доцільність призначення піклувальником Багриновського Віталія Андрійовича 

над  тіткою Баландою Ольгою Іванівною (Проект № 70) 

       8. Про доцільність призначення піклувальником Гнатіва Олега Петровича над  мамою 

Гнатів Адою Володимирівною (Проект № 71) 

       9. Про доцільність призначення піклувальником Мориса Василя Ярославовича над  

бабцею Морис Парасковією Леонівною (Проект № 73) 

Доповідач: В.Чуйко- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

       10. Про вирішення спору щодо визначення місця проживання малолітньої дитини 

(Проект №62) 

       11. Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та продажу житлового 

приміщення гуртожитку, яке належить на праві спільної власності неповнолітнім дітям. 

(Проект №63). 

       12. Про надання дозволу на укладення договору дарування будинку на ім’я малолітніх 

дітей  в рівних долях по ½ частці (Проект №64).  

Доповідач:  С.Козар – начальник служби у справах дітей 

       13. Про безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» об’єктів будівництва. 

(Проект №74) 

       14. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 28.10.2021 № 195 «Про 

встановлення плати за соціальне житло в будинку № 11 по вул. Петлюри, м. Бурштин». 

(Проект №75) 

Доповідач: І.Герт – начальник відділу ЖКГ та обліку комунального майна 

       15. Про затвердження програми «Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2022 рік» 

 Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення міської ради. 

   16. Різне.  



 

 

 

 

Слухали : Про затвердження звіту головного лікаря про надання медичних послуг та 

фінансово-господарську діяльність Комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області  за 2021 рік (Проект № 66) 

Доповідає: О.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» ( Звіт додається) 

Виступили: В.Андрієшин – міський голова. У звіті зазначено, що станом на 31.01.2021року 

задеклароване населення складає 72% від загальної кількості населення.  Чи проводиться 

робота серед населення щодо декларування, зокрема в сільських населених пунктах, а 

також щодо зменшення показників смертності серед працездатного населення.  

О.Савчин – надала відповідь на поставлені запитання. Багато людей заключили декларації 

в центрі «Надія», а також на даний час не перезаключили декларації жителі територіальної 

громади , які увійшли з Рогатинського та Галицького районів. Працівниками 

Бурштинського ЦПМСД проводиться відповідна розяснювальна робота. В працездатному 

віці померло 39 осіб: це онкологічні захворювання, хвороби органів кровообігу, травми, 

СОVID -19  та інші. Для зменшення смертності населення необхідно проводити 

профілактичні огляди, вакцинацію, вести здоровий спосіб життя та інші заходи, які 

впливають на здоров’я населення. 

Вирішили: рішення № 63 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -    18 

        Проти     -    немає 

        Утримались -    немає 

 

Слухали: .  Про встановлення тарифу на послуги міської лазні (Проект № 61)  

Доповідач: І.Герт – начальник відділу ЖКГ та обліку комунального майна . Ознайомила з 

проектом рішення та складовими тарифу. 

Виступили: В.Андрієшин, міський голова зазначив, що для того щоб збільшити 

відвідування необхідно провести ремонт лазні. Цим питання ми вже займаємося. На 

території міста є багато внутрішньо переміщених осіб, які користуються послугами лазні. 

В.Василик -член виконкому. Якщо ми збільшимо тариф, то чи не приведе до зменшення 

відвідувань. Бо в основному лазню відвідують пенсіонери старої частини міста. 

І.Драгун , заступник міського голови вніс пропозицію доповнити п.1 проекту рішення 

наступним текстом: « Встановити з 1.05.2022 року та  після тексту: для пенсіонерів 

доповнити  і осіб з обмеженими можливостями ( інваліди І-ІІ групи)». 

 

 В.Андрієшин -  міський голова  поставив на голосування проект рішення: 

                         - за основу: 

  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає     

               - за   пропозицію І.Драгуна:     

  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає   

                         - в цілому: 



  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   1  

Вирішили: рішення № 64 додається   
Слухали:Про роботу закладів культури на території Тенетниківського та 

Старомартинівського старостинських округів (Проект № 67) 

Доповідає:  Ю.Степась- начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків міської 

ради 

Виступили: В.Андрієшин - міський голова , який зазначив, що є багато питань і 

зауважень щодо покращення роботи закладів культури та бібліотек. Зокрема , зміцнення 

матеріально-технічної бази, дотримання режиму роботи , участь у конкурсах та проектах , 

залучення молоді до проведення заходів та організації довкілля. 

О.Харів- член виконком звернулася з проханням вирішити питання інтернет покриття в 

клубах та в приміщеннях бібліотек. 

Вирішили: рішення № 65 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: .Про встановлення вартості харчування внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб за рахунок бюджетних асигнувань (Проект № 72) 

Доповідає: С.Коцур- начальник відділу соціального захисту населення 

Вирішили: рішення  № 66  додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про доцільність призначення піклувальником Корди Ярослава Ярославовича над  

мамою Кордою Тетяною Василівною (Проект № 68) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 
Вирішили: рішення  № 67 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -    18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

 

Слухали: .Про доцільність призначення піклувальником Стоуна Олександра Васильовича 

над  дідусем Проциком Миколою Миколайовичем (Проект № 69) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення  № 68  додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -    18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

 

Слухали:Про доцільність призначення піклувальником Багриновського Віталія 

Андрійовича над  тіткою Баландою Ольгою Іванівною (Проект № 70) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення  № 69 додається. 



                        Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

 

Слухали: Про доцільність призначення піклувальником Гнатіва Олега Петровича над  

мамою Гнатів Адою Володимирівною (Проект № 71) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення  № 70 додається. 
   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

 

Слухали Про доцільність призначення піклувальником Мориса Василя Ярославовича над  

бабцею Морис Парасковією Леонівною (Проект № 73) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення  № 71  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -    18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      

Слухали: Про вирішення спору щодо визначення місця проживання малолітньої дитини 

(Проект № 62) 

Доповідає: С.Козар- начальник служби у справах дітей 
Вирішили: рішення  № 72  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      
 

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

житлового приміщення гуртожитку, яке належить на праві спільної власності 

неповнолітнім дітям.(Проект №63) 

Доповідає: С.Козар- начальник служби у справах дітей 
Вирішили: рішення  №73  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      
      

Слухали:Про надання дозволу на укладання договору дарування будинку на ім’я 

малолітніх дітей в рівних долях по  ½ частці (Проект №64)  

Доповідач:  С.Козар – начальник служби у справах дітей 

Вирішили: рішення  № 74  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      
 

Слухали Про безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» об’єктів будівництва. 

(Проект №74) 

Доповідає: І.Герт- начальник відділу ЖКГ  та обліку комунального майна 



Виступили: В.Андрієшин-міський голова 

Вирішили: рішення  № 75  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      
 

Слухали:  Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 28.10.2021 № 195 «Про 

встановлення плати за соціальне житло в будинку № 11 по вул. Петлюри, м. Бурштин». 

(Проект №75) 

Доповідає: І.Герт – начальник відділу ЖКГ та обліку комунального майна. 

Ознайомила присутніх із заявою мешканців гуртожитку соціального призначення  по 

вул.Петлюри,11 м.Бурштин про зменшення розміру вартості послуги з управління через 

ненадання  послуг з прибирання приміщень загального користування та прибирання 

прибудинкової території. Вказані послуги мешканці зобов’язуються виконувати 

самостійно. Дане питання обговорено та узгоджено  з управителем ФОП Хацевич В.І.. На 

основі виключених послуг з прибирання прибудинкової території та прибирання 

приміщень загального користування, підвалу, технічних поверхів та покрівлі проведено 

розрахунок вартості послуг з управління будинком в гуртожитку по вул.Пелюри, 11. 

Вартість послуг становитиме  3,94331 за 1 м.кв. 

Вирішили: рішення  № 76  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає      
 

Слухали:Про затвердження програми «Надання підтримки внутрішньо переміщеним 

та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2022 рік» 

Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення міської ради. 

Ознайомила із загальним положенням та завдання Програми, а також із переліком заходів 

фінансування Програми.  

 Автор проекту внесла пропозицію доповнити проект рішення наступним текстом : 

« п.3. Структурним підрозділам міської ради забезпечити виконання заходів з реалізації 

програми « Надання підтримки внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у 

зв’язку із введенням воєнного стану на 2022 рік ; 

п.4. Виконавцям заходів щоквартально до 10 числа надавати відділу соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради інформацію про хід їх виконання». 

 

Виступили: В.Андрієшин -  міський голова  поставив на голосування проект рішення: 

                         - за основу: 

  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає     

               - за   пропозицію С.Коцур:     

  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає   

                         - в цілому: 

  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 



        Проти     -   немає 

        Утримались - 0   

 

Вирішили: рішення  № 77  додається. 

  

Слухали: Різне. 
 

Виступили : В.Андрієшин , Б.Мазурик,О.Харів. 

Обговорено питання прибирання та вивозу сміття, косіння трав на території старостинських 

округів та інше. 

 

 

Міський голова                                                                                Василь АНДРІЄШИН 

 

Протокол вела 

керуючий справами                                                                         Надія КИЦЕЛА 


