
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  
від 22.06.2022р.                                                                                                                                   №6 

 

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, Володимир 

Чуйко – заступник міського голови 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження Положення та ставки збору за місця для паркування транспортних 

засобів та плати за паркування транспортних засобів на території Бурштинської 

територіальної громади (Проєкт №4509) 

2. Про створення робочої групи з розвитку рекреаційної зони громади (Проєкт №4542) 

3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 11.12.2020 №06/2-20 (Проєкт №4543) 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2021 року №162/25-21 «Про 

безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської територіальної громади об’єкта 

соціальної інфраструктури державної форми власності та об’єктів соціальної 

інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (Проєкт №4544) 

5. Про безоплатну передачу з балансу КНП «Бурштинська цнтральна міська лікарня» на 

баланс Бурштинської міської ради основних засобів (Проєкт №4554) 

6. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради нерухомого майна АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (Проєкт №4555) 

7. Про затвердження Програми підтримки самозабезпечення Бурштинської територіальної 

громади харчовими продуктами на 2022-2024 роки «Сади Перемоги» (Проєкт №4560) 

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

здійснити для забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади (Проєкт №4564) 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення та ставки збору за місця для паркування 

транспортних засобів та плати за паркування транспортних засобів на території Бурштинської 

територіальної громади (Проєкт №4509) 
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 створення робочої групи з розвитку рекреаційної зони громади (Проєкт 

№4542) 

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, враховуючи технічну правку автора проєкту в пункті 2. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 11.12.2020 №06/2-20 (Проєкт №4543) 

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. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2021 року №162/25-21 

«Про безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської територіальної громади 

об’єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та об’єктів соціальної 

інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (Проєкт №4544) 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Чуйко – заступник міського голови 

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 безоплатну передачу з балансу КНП «Бурштинська цнтральна міська 

лікарня» на баланс Бурштинської міської ради основних засобів (Проєкт №4554) 

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 надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради нерухомого 

майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (Проєкт №4555) 

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 Програми підтримки самозабезпечення Бурштинської 

територіальної громади харчовими продуктами на 2022-2024 роки «Сади Перемоги» (Проєкт 

№4560) 

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. 

 

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

необхідно здійснити для забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади (Проєкт 

№4564) 

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   
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Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир відсутній   

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

Бурштинської міської ради, доповнивши додаток пунктом 2 «Проектні та проектно-

конструкторські розроблення з впровадженням технологій, що забезпечують запобіганню 

виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря: 

проведення ресурсозберігаючих, інноваційних, енергоефективних заходів шляхом будівництва 

котельні на твердому паливі в Задністрянському ліцеї по вул. Шевченка, 1 в с. Задністрянське 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області (в т.ч. проходження експертизи) – 

розробка проекту» згідно поданої службової записки начальника управління економіки, праці 

та інвестиційної діяльності Олега СКРИНИКА. 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                              Андрій САВЧАК  

 

 

Секретар комісії                                                                          Олена    ТРІЩУК                  


