
 

ПРОТОКОЛ №8 
 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  29.06.2022 року                   Розпочато засідання о 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання о 16.20 год.    

 

Присутні:   17 членів виконкому - список додається. 

Відсутні:  М.Кропельницький, А.Іваськів, М.Матейко, А.Козак, С.Волошин,В.Гулик  
Запрошені :  список додається. 

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

 

 

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

комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 17 членів виконавчого комітету.  

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконавчого комітету міської 

ради. 

 Проект порядку денного складається із 16 питань .  

1.Про завершення 2021-2022 навчального року в закладах освіти Бурштинської 

територіальної громади та хід підготовки до нового 2022- 2023 навчального року. (Проект 

№ 110) 

2. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади. (Проект № 114) 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки..  

3. Про створення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту Бурштинської 

міської територіальної громади. (Проект № 113) 

4. Про створення тимчасової комісії з обстеження захисних споруд цивільного захисту. 

(Проект№ 118) 

Доповідач: М.Яцинович - головний спеціаліст з питань цивільного захисту та 

надзвичайних ситуацій міської ради. 

5. Про внесення змін до фінансового плану на 2022 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект № 109) 

Доповідач: О.Савчин - головний лікар Комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

6. Про преміювання головного лікаря КНП « Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Савчин О.М. (Проект № 121) 

7. Про затвердження Положення про порядок реєстрації помічника дієздатній фізичній 

особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати 

обов’язки. (Проект № 122) 

Доповідач: В.Чуйко – заступник міського голови 

8. Про затвердження Положення про комісію для комплексного визначення ступеня 

індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг та затвердження 

складу комісії для комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка 

потребує надання соціальних послуг. (Проект № 108) 

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

9. Про безоплатну передачу деревини (дров) для опалення приміщень. (Проект № 116) 

10. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації та підключення газу до 

житлового будинку. (Проект № 117) 

11. Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 8 «Про визначення 



уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення» та дотримання Правил благоустрою, належного санітарного порядку на 

території Бурштинської міської ради протягом 2021 року та І кварталу 2022 року. (Проект 

№ 123) 

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

12. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проект № 115) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

13. Про погодження на розміщення об’єктів тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг. (Проект № 112) 

Доповідач:О.Скриник - начальника управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності 

14.Про недоцільність позбавлення батьківських прав матері відносно малолітніх дітей. 

(Проект №111) 

Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

15. Про затвердження актів оцінки нанесення збитків власникам землі та 

землекористувачам. (Проект № 124) 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

16. Різне 

 

Міський голова  запропонував проголосувати за такий порядок денний, якщо у членів 

виконкому відсутні пропозиції. 

  

      Поступили  пропозиції до  порядку денного: 

 

  В.Чуйко –  заступник міського голови запропонував внести  за службовою запискою 

начальника відділу освіти і науки  І.Томин від 27.06.2022 року за № 2046/02-29 в порядок 

денний  

     П.3 Проект №107 « Про роботу закладів дошкільної освіти в період воєнного стану»   

                                     (доопрацьований) 

Доповідач : І.Томин – начальник відділу освіти і науки  

     П.16 Проект № 128 « Про погодження на розміщення об’єктів тимчасової дрібно-

роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг» 

Доповідач: О.Скриник – начальник управління економіки, праці та інвестиційної  

                                              діяльності 

     П.19 Проект №127 « Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей 

Бурштинської територіальної громади у 2022 р.» 

Доповідач: М.Козар – начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту. 

 

І.Драгун- заступник міського голови запропонував внести в порядок денний наступні 

проекти рішення : 

     П.19 Проект №125 « Про хід виконання рішення виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради  «Про створення комісії щодо правомірності вирубки дерев» від 25.05.2022 за  

№ 84»». 

   П.20 Проект №129 «Про передачу транспортного засобу на правах господарського 

відання». 

Доповідач: І.Драгун – заступник міського голови 

 

Н.Кицела – керуючий справами внесла технічні правки, а саме: 

  В зв’язку з хворобою І.Герт доповідачем  проектів рішень №№116,117,123 буде І.Драгун 

–заступник міського голови; 



- доповідачем Проекту №109 – Т.Шабала, заступник  головного лікаря Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» ( О.Савчин- відпустка) 

 

В.Андрієшин,  міський  голова поставив на голосування порядок денний засідання 

                           виконкому 

- за основу: 

          Результати голосування по даному питанню:  

                        За          -  17 

                Проти         -   немає 

                Утримались     -   немає 

 

- за доповнення  В.Чуйка та І.Драгуна 

          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 чергового засідання виконкому. 

 

1.Про завершення 2021-2022 навчального року в закладах освіти Бурштинської 

територіальної громади та хід підготовки до нового 2022- 2023 навчального року. (Проект 

№ 110) 

2. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади. (Проект № 114) 

3. Про роботу закладів дошкільної освіти в період воєнного стану. (Проект № 107) 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки. 

4. Про створення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту Бурштинської 

міської територіальної громади. (Проект № 113) 

5. Про створення тимчасової комісії з обстеження захисних споруд цивільного захисту. 

(Проект № 118) 

Доповідач: М.Яцинович - головний спеціаліст з питань цивільного захисту та 

надзвичайних ситуацій міської ради. 

6. Про внесення змін до фінансового плану на 2022 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект № 109) 

Доповідач: Т.Шабала- заступник  головного лікаря Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

7. Про преміювання головного лікаря КНП « Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Савчин О.М. (Проект № 121) 

8. Про затвердження Положення про порядок реєстрації помічника дієздатній фізичній 

особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати 

обов’язки. (Проект № 122) 

Доповідач: В.Чуйко – заступник міського голови 

9. Про затвердження Положення про комісію для комплексного визначення ступеня 



індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг та затвердження 

складу комісії для комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка 

потребує надання соціальних послуг. (Проект № 108) 

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

10. Про безоплатну передачу деревини (дров) для опалення приміщень. (Проект № 116) 

11. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації та підключення газу до 

житлового будинку. (Проект № 117) 

12.Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 8 «Про визначення 

уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення» та дотримання Правил благоустрою, належного санітарного порядку на 

території Бурштинської міської ради протягом 2021 року та І кварталу 2022 року. (Проект 

№ 123) 

Доповідач: І.Драгун- заступник міського голови 

13. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проект № 115) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

14. Про погодження на розміщення об’єктів тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг. (Проект № 112) 

15. Про погодження на розміщення об’єктів тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг (Проект № 128) 

Доповідач:О.Скриник - начальника управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності 

16.Про недоцільність позбавлення батьківських прав матері відносно малолітніх дітей. 

(Проект № 111) 

Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

17.Про затвердження актів оцінки нанесення збитків власникам землі та 

землекористувачам. (Проект № 124) 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

18.Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей Бурштинської 

територіальної громади у 2022. (Проект № 127) 

Доповідач:М.Козар – начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту 

19.Про хід виконання рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради  «Про 

створення комісії щодо правомірності вирубки дерев» від 25.05.2022 за  № 84 (Проект 

№125) 

20. Про передачу транспортного засобу на правах господарського відання (Проект №129) 

Доповідач: І.Драгун – заступник міського голови 

21.Різне. 

 

Слухали: Про завершення 2021-2022 навчального року в закладах освіти Бурштинської 

територіальної громади та хід підготовки до нового 2022- 2023 навчального року. (Проект 

№ 110) 

Доповідає: І.Томин – начальник відділу освіти і науки ( інформація додається). 

Проінформувала присутніх про основні завдання в галузі освіти, які потребують вирішення 

у 2022-2023 навчальному році. 

Виступили: В.Андрієшин, міський голова звернув увагу на своєчасне проведення робіт 

щодо облаштування бомбосховищ та укриттів у всіх закладах  освіти, ремонтних робіт 

закладів освіти та тепломережі . 

Вирішили: рішення № 108 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 



Слухали:  Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади. (Проект № 114) 

Доповідає: І.Томин –начальник відділу освіти і науки, яка ознайомила з поданими 

заявами та документами та внесла пропозицію додатково розглянути подані документи та  

задовільнити заяви батьків гр.гр.Санжаревської М.М., Івченко В.С.,Лотоцької О.В.,Калітки 

М.В. і доповнити проект рішення. 

 В.Андрієшин, міський  голова  поставив на голосування проект рішення 

- за основу: 

          Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  17 

                Проти     -   немає 

                Утримались -   немає 

- за доповнення   І.Томин: 

          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: рішення № 109 додається  

Слухали: Про роботу закладів дошкільної освіти в період воєнного стану. (Проект № 107) 

Доповідає: І.Томин – начальник відділу освіти і науки.  Проінформувала про те, що 

відділом освіти і науки доопрацьовано даний проект рішення з врахуванням Витягу з 

рішення Ради оборони області, затвердженого розпорядженням Івано-Франківської 

обласної військової адміністрації від 02.05.2022 № 155 ( вхідний № 1797/02-25 від 

09.06.2022). 

Автор проекту запропонувала внести зміни в пп 1.1; 1.2; 1.3  п.1 проекту рішення 

№107 від 01.06.2022  та викласти його в наступній редакції : 

« п.п 1.1 На період воєнного стану в Україні відкрити чергові заклади дошкільної освіти; 

   п.п 1.2 Підготувати наказ про організацію роботи чергових закладів освіти; 

   п.п 1.3 Приймати до чергових закладів освіти»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В.Андрієшин, міський  голова  поставив на голосування проект рішення 

- за основу: 

          Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  17 

                Проти     -   немає 

                Утримались -   немає 

- за зміни, які запропонувала   І.Томин: 

          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: рішення № 110 додається. 

    

Слухали: Про створення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту 

Бурштинської міської територіальної громади. (Проект № 113) 

Виступили : В.Андрієшин –міський голова. 

Протокольно доручив:  М.Яцинович взяти особисто під  контроль завершення проекту 

по встановленню на території громади системи оповіщення. 

Доповідає: М.Яцинович - головний спеціаліст з питань цивільного захисту та 

                     надзвичайних ситуацій міської ради. 

Вирішили: рішення № 111 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про створення тимчасової комісії з обстеження захисних споруд цивільного 

захисту. (Проект № 118) 

Доповідає: М.Яцинович - головний спеціаліст з питань цивільного захисту та 

                     надзвичайних ситуацій міської ради.  

Вирішили: рішення № 112 додається.  

             Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про внесення змін до фінансового плану на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги»  Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект № 109) 

Доповідає: Т.Шабала- заступник  головного лікаря Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Виступили: О.Харів, член виконкому.  

Прошу вжити заходів щодо забезпечення роботи сімейного лікаря в амбулаторії сімейної 

практики в с.Старий Мартинів та оснащення необхідним медичним устаткуванням і 

комп’ютерною технікою. 

Вирішили : рішення № 113 додається. 

               Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про преміювання головного лікаря КНП « Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Савчин О.М. (Проект № 121)  

Доповідає: В.Чуйко -  заступник міського голови 

Вирішили : рішення № 114 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження Положення про порядок реєстрації помічника дієздатній 

фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проект № 122) 



Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 115 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про затвердження Положення про комісію для комплексного визначення ступеня 

індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг та затвердження 

складу комісії для комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка 

потребує надання соціальних послуг. (Проект № 108) 

Доповідає: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту  

Вирішили: рішення № 116  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про безоплатну передачу деревини (дров) для опалення приміщень. (Проект 

№116) 

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови 

Вирішили : рішення № 117  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації та підключення 

газу до житлового будинку. (Проект № 117) 

Доповідач: І.Драгун – заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 118  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проект № 115) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови  

Вирішили: рішення № 119 додається. 

              Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 8 «Про 

визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення» та дотримання Правил благоустрою, належного санітарного порядку на 

території Бурштинської міської ради протягом 2021 року та І кварталу 2022 року. (Проект 

№ 123) 

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови ( інформація додається) 

Вирішили: рішення № 120  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 



        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про погодження на розміщення об’єктів тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг. (Проект № 112) 

Доповідає: О.Скриник- начальника управління економіки, праці та інвестиційної           

                      Діяльності 

Ознайомив із проектом рішення та поданими документами Ворони С.В., фізичної особи-

підприємця. 

Виступили: І.Драгун –заступник міського голови вніс пропозицію доповнити пп.2.4. п.2 

проекту рішення наступним текстом : 

« До початку роботи укласти договір на вивіз та утилізацію побутових відходів з КП «Еко-

Сервіс». 

 В.Андрієшин, міський  голова  поставив на голосування проект рішення 

- за основу: 

          Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  17 

                Проти     -   немає 

                Утримались -   немає 

- за доповнення    І.Драгун 

          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: рішення № 121  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: . Про погодження на розміщення об’єктів тимчасової дрібнороздрібної торгівлі 

та надання послуг у сфері розваг (Проект № 128) 

Доповідає: О.Скриник - начальника управління економіки, праці та інвестиційної  

                     Діяльності 

Проінформував присутніх  про звернення фізичної особи-підприємця Ощановського А.В 

про погодження  на розміщення об’єктів тимчасової дрібнороздрібної торгівлі – палатка з 

лотком на прибережній  частині водосховища у відпочинковий період   2022 року та подані 

документи.  Ознайомив із проектом рішення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Виступили: В.Андрієшин 

 І.Драгун –заступник міського голови вніс пропозицію  пп.2.3. п.2 проекту рішення 

доповнити наступним текстом : 

« До початку роботи укласти договір на вивіз та утилізацію побутових відходів з КП «Еко-

Сервіс». 

Н.Кицела , керуючий справами виконкому. 



Враховуючи те, що у зверненні гр.Ощановський А.В. просить погодження  на розміщення 

об’єкту  тимчасової  дрібнороздрібної торгівлі пропоную у назві проекту рішення вилучити 

текст « та надання послуг у сфері  розваг».  

 В.Андрієшин, міський  голова  поставив на голосування проект рішення 

- за основу: 

          Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  17 

                Проти     -   немає 

                Утримались -   немає 

- за доповнення    І.Драгун 

- пропозицію Н.Кицели 

          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: рішення № 122  додається. 

Слухали: Про недоцільність позбавлення батьківських прав матері відносно малолітніх 

дітей. (Проект № 111) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей, яка ознайомила із матеріалами 

справи Галицького районного суду  № 341/376/22 та рішенням комісії з питань захисту прав 

дитини виконкому міської ради від 14.06.2022 року. 

Вирішили: рішення № 123 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження актів оцінки нанесення збитків власникам землі та 

землекористувачам. (Проект № 124) 

Доповідає: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Ознайомив із Актами оцінки нанесення збитків, складених комісією з визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам  на території с.Тенетники та 

с.Старий Мартинів від 15.06.2022р. 

Автор проекту вніс пропозицію доповнити проект рішення наступним текстом : 

« Затвердити  Розпорядження міського голови від 19.01.2021 №12 « Про створення комісії 

з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» та  

Розпорядження міського голови від 23.06.2022 №287 « Про внесення змін в Розпорядження 

міського голови від 19.01.2021 №12 « Про створення комісії з визначення та відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам» (п.1)» 

 В.Андрієшин, міський  голова  поставив на голосування проект рішення 

- за основу: 

          Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  17 

                Проти     -   немає 

                Утримались -   немає 

- за доповнення    В.Копаниця 



   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: рішення № 124 додається. 

Слухали: Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей Бурштинської 

територіальної громади у 2022. (Проект № 127) 

Доповідає:М.Козар – начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту 

Вирішили: рішення № 125 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про хід виконання рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради  

«Про створення комісії щодо правомірності вирубки дерев» від 25.05.2022 за  № 84 (Проект 

№125) 

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови 

Проінформував про роботу комісії  та ознайомив із актом комісії  з обстеження і 

визначення правомірності вирубки дерев та матеріальних збитків в зоні зелених насаджень 

по вул.Міцкевича в м.Бурштин від 16.06.2022р.  Комісія рекомендує визначити 

відповідальним  за вивіз, складування та зберігання деревини КП «Житловик» та  

здійснення технічного нагляду покласти на КП « Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради». 

Вирішили: рішення № 126 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

 Слухали: Про передачу транспортного засобу на правах господарського відання (Проект 

№129) 

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови  

Вирішили : рішення №127 додається  

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали : Різне 

 

Міський голова                                                                     Василь АНДРІЄШИН 

 

 

Протокол вела 

Керуючий справами виконкому                                                                   Надія КИЦЕЛА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


