
 

                                                       ПРОТОКОЛ № 10 

 

позачергового  засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  12.08.2022 року                   Розпочато засідання о 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання о 14.50 год.    

 

Присутні:   15 членів виконкому - список додається. 

Відсутні: В.Андрієшин,  М.Матейко,  С.Волошин, В.Гулик , А.Козак, Б.Мазурик, 

С.Вербовський, Р.Іванюк 

Запрошені :  начальники відділів, депутати міської ради, керівники комунальних 

підприємств (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 та у 

зв’язку із відсутністю міського голови (відрядження для участі у засіданні Регіонального 

відділення АМУ ), головує на засіданні Ростислав Стасько, перший заступник міського 

голови, який здійснює повноваження міського голови ( розпорядження від 10.08.2022  № 

19-к/ тмв). 

 

Виступив: Ростислав  Стасько– перший заступник міський голова зазначив, що на 

засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 15 членів 

виконавчого комітету. 

 

Слухали: Про   порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету міської 

ради.  

Виступив: Ростислав Стасько  - перший заступник  міського голови 

 Запропонував  розпочати роботу позачергового засідання виконавчого комітету та 

затвердити проект Порядку денного позачергового засідання виконавчого комітету за 

основу.  Проект порядку денного складається із 7 питань.  

1. 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. (Проект № 155) 

Доповідач: М.Назар – заступник  начальника  управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності.                                                 

2. Про проведення технічного обстеження та складання технічного висновку про стан 

будівельних конструкцій будівлі школи (літера А)по вул. Шевченка, 58 в с. Старий 

Мартинів Івано-Франківського району Івано-Франківської області. ( Проект № 156) 

3. Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс 

Бурштинської міської ради матеріальних активів . (Проєкт № 161)  

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

4. Про затвердження Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників 

Революції Гідності, осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, учасників 

бойових дій та інших громадян, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових 

діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії російської федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 

роки Бурштинської міської територіальної громади.(Проект № 158) 

  Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення                                                       



5. Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього 

природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. 

(Проект № 160) 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу  

6. Про проведення громадських слухань щодо перейменування вулиць на території 

Бурштинської міської ради. (Проект № 159) 

Доповідач: Т.Білоока  -т.в.о. завідувач сектору містобудування та  архітектури.         

7.  Різне. 

 

Перший заступник міського голови  поставив на голосування проект Порядку денного за 

основу:  

 Результати голосування по даному питанню:  

                        За              -  15 

                                   Проти              -   немає 

                                   Утримались     -   немає 

Вирішили : Прийняти Порядок денний за основу. 

 

       Пропозиції до  порядку денного: - не поступили 

 

 

 

 

Перший заступник міського  голови Р.Стасько  поставив на голосування  проект 

Порядок денного позачергового засідання виконкому в цілому: 

          Результати голосування по даному питанню:  

                     За              -  15  

                               Проти                 -  немає 

                               Утримались       -  немає 

 

Вирішили : Затвердити наступний порядок денний позачергового засідання 

виконкому :  
1.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. (Проект № 155) 

Доповідач: М.Назар – заступник  начальника  управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності.                                                 

2. Про проведення технічного обстеження та складання технічного висновку про стан 

будівельних конструкцій будівлі школи (літера А)по вул. Шевченка, 58 в с. Старий 

Мартинів Івано-Франківського району Івано-Франківської області. ( Проект № 156) 

3. Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс 

Бурштинської міської ради матеріальних активів . (Проєкт № 161)  

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

4. Про затвердження Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників 

Революції Гідності, осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, учасників 

бойових дій та інших громадян, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових 

діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії російської федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 

роки Бурштинської міської територіальної громади.(Проект № 158) 

  Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення                                                       



5. Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього 

природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. 

(Проект № 160) 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу  

6. Про проведення громадських слухань щодо перейменування вулиць на території 

Бурштинської міської ради. (Проект № 159) 

Доповідач: Т.Білоока  -т.в.о. завідувач сектору містобудування та  архітектури.         

7.  Різне. 

 

 

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

розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 202102023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 11.12.2020 № 06/2-20.(Проект № 155) 

Доповідає: М.Назар – заступник  начальника  управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності. Ознайомила присутніх з пректом рішення та зазначила, що відповідно до даного 

проекту передбачається зняття коштів в сумі  96820,0 грн. з п.19. «Виправлення профілю 

доріг автогрейдером по м.Бурштин» рішення міської ради від 11.12.2020 № 06/2-20  та 

направити їх на утримання вулично-шляхової мережі старостинських округів.                                             

Виступили: Р.Стасько – перший заступник міського голови . 

Під час нарад із старостами старостинських округів неодноразово піднімалося питання 

незадовільного стану доріг населених пунктів територіальної громади та терміновою 

потребою проведення  грейдерування даних доріг . 

Вирішили: рішення № 151 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -  15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 
 

Слухали: Про проведення технічного обстеження та складання технічного висновку про 

стан будівельних конструкцій будівлі школи (літера А)по вул. Шевченка, 58 в с. Старий 

Мартинів Івано-Франківського району Івано-Франківської області. ( Проект № 156) 

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

проектом рішення виконкому та листами, які надійшли на ім’я міського голови  09.08.2022 

за № 2646/02-27 від ТОВ «Текстиль-Захист» та Департаменту економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури  Івано-Франківської ОВА за № 2648/02-25 від 09.08.2022. 

Основною метою даного проекту є проведення технічного обстеження та складання 

технічного висновку про стан будівельних конструкцій будівлі школи для вивчення 

можливості подальшої передачі в оренду даної будівлі під ведення бізнесу для вимушено 

релокованих з місць ведення бойових дій на території Івано-Франківської області 

підприємств. Дане питання потребує негайного вирішення. 

Виступили: А.Іваськів- член виконкому, Н.Василащук- депутат міської ради. Задали 

запитання щодо потенційного інвестора та чи буде проводити роботи по реконструкції 

приміщення ліцензована фірма? 

І.Герт надала відповідь на поставленні запитання. 

О.Харів , член виконкому внесла пропозицію доповнити адресну частину будівлі, а саме:  

«п.1 проекту рішення після слів по вул.Шевченка,58 доповнити : « А» і дальше по тексту.»; 

Р.Стасько,-перший заступник міського голови , член виконкому запропонував в п.1 

проекту рішення  вилучити слово «школи»  після тексту «про стан будівельних конструкцій 

будівлі школи (літера А) по вул.Шевченка,58 в с.Старий Мартинів Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області.»                                                                                                                             

 

 

 



Перший заступник міського голови  поставив на голосування   проект рішення: 

           -  за основу:  

 Результати голосування по даному питанню:  

      За          -  15 

                Проти         -   немає 

                Утримались       -   немає 

Вирішили : Прийняти  проект рішення  за основу. 

 

- За доповнення О.Харів     
 Результати голосування по даному питанню:  

      За          -  15 

                Проти         -   немає 

                Утримались       -   немає 

 

- За пропозицію Р.Стаська 

 Результати голосування по даному питанню:  

      За          -  15 

                Проти         -   немає 

                Утримались       -   немає 

Перший заступник міського голови поставив на голосування  проект рішення  в 

цілому: 

Результати голосування по даному питанню:  

     За          -  15 

                Проти         -   немає 

                Утримались     -    немає 

 

Вирішили: рішення № 152 додається  

 

  Покинув зал засідання Р.Витриховський, член виконкому 

Слухали: Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на 

баланс Бурштинської міської ради матеріальних активів . (Проєкт № 161)  

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

проектом рішення та проінформувала про лист , який надійшов на ім’я міського голови 

В.Андрієшина від голови Первинної профспілкової організації «Бурштинської ТЕС» 

В.Колибабюка  за № 2596/02-27 від 04.08.2022. Основною метою прийняття даного проекту  

рішення  є безоплатне прийняття в комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади матеріальних активів, які знаходяться на балансі ПК «Прометей». 

Дане питання потребує негайного вирішення  для забезпечення належного  робочого 

процесу бібліотеки та сцени. 

Виступили: І.Драгун, член виконкому вніс пропозицію в п.3 даного проекту рішення 

виключити текст «виконавчого комітету» та викласти його в наступній редакції : 

« п.3. Комісії безоплатно прийняти в комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської 

міської ради матеріальні активи, зазначені в пункті 1 даного рішення, з оформленням 

відповідного акту приймання-передачі, який подати на розгляд та затвердження 

Бурштинської міської ради». 

Виступили : А.Іваськів, В.Чуйко 

Перший заступник міського голови  поставив на голосування   проект рішення: 

           -  за основу:  

 Результати голосування по даному питанню:  

      За          -  14 



                Проти         -   немає 

                Утримались       -   немає 

Вирішили : Прийняти  проект рішення  за основу. 

 

-За пропозицію І.Драгуна: 

 Результати голосування по даному питанню:  

      За          -  14 

                Проти         -   немає 

                Утримались       -   немає 

Перший заступник міського голови поставив на голосування  проект рішення  в 

цілому: 

Результати голосування по даному питанню:  

     За          -  14 

                Проти         -   немає 

                Утримались     -    немає 

 

Вирішили: рішення № 153 додається  

Слухали : Про затвердження Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників 

Революції Гідності, осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, учасників 

бойових дій та інших громадян, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових 

діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії російської федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 

роки Бурштинської міської територіальної громади.(Проект № 158) 

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

Даний проект рішення розроблений з метою проведення виплати одноразової грошової 

допомоги до Дня Незалежності України  учасникам бойових дій та іншим громадянам, які 

залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримання збройної агресії російської федерації проти України, 

починаючи з 20 лютого 2014 року.                                                      

Вирішили: рішення № 154 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   14 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки. (Проект № 160) 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. Ознайомив із 

проектом рішення та зверненнями, які надійшли від структурних підрозділів міської ради , 

комунальних підприємств, депутатів міської ради. 

Виступили: Н.Василащук- депутат міської ради , яка зачитала  звернення щодо 

включення в Перелік природоохоронних заходів з захисту від підтоплення та затоплення 

від  вул. Молодіжна до вул.Коротка на суму 46193 грн. шляхом перерозподілу коштів. 

В.Копаниця – автор проекту вніс пропозицію до проекту рішення, а саме : 

« Розділ І. Охорона і раціональне використання водних ресурсів доповнити п.п.: 

«п.п 1.1.13  Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них в населених пунктах 

Бурштинської міської територіальної громади ( Програма про Фонд міської ради на 

виконання депутатських повноважень на 2021-2025 роки ) зняти: - 194,996 тис.грн., - 46,193 

тис.грн. . Всього по підрозділу : - 241,189 тис.грн.. 

Розділ ІІІ. Охорона і раціональне використання земель доповнити  наступним 

текстом, а саме п.п. : 



п.п. 3.1.48 - по вул. Шухевича,15 в місті Бурштин КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» зняти: -291,972 тис.грн.; 

п.п. 3.1.70 – вул.Над Рудкою в місті Бурштин ( в т.ч. виготовлення КД )  49,731 тис.грн.; 

п.п. 3.1.71  - вул. Франка в місті Бурштин ( в т.ч. виготовлення КД)  49,076 тис.грн.; 

п.п. 3.1.72  - вул. Поперечна в місті  Бурштин ( в т.ч. виготовлення КД)  47,441 тис.грн.; 

п.п. 3.1.73  - вул.Валова в місті Бурштин ( в т.ч. виготовлення КД) 48,748 тис.грн.; 

п.п. 3.1.74  - між вулицями Молодіжна та Коротка в місті Бурштин ( в т.ч. виготовлення КД) 

                    46,103 тис.грн. 

 Всього по підрозділу:  189,437 

                                         241,189 ( деп.фонд) 

                             -5506, 972 тис.грн. 
Розділ ІV. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів доповнити 

наступним текстом , а саме п.п.: 

п.п. 4.2.4 Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які 

загрожують природним екосистемам в зоні зелених насаджень по вул.Липова в м.Бурштин 

( в т.ч. виготовлення КД) 48,715 тис.грн. 

Розділ V. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів  доповнити:   

п.п.5.1.3 – придбання установок , обладнання та машин для збору , транспортування, 

перероблення, знешкодження та складування побутових та промислових відходів : сміттєві 

урни для ТПВ ( для КП ЕКО-СЕРВІС)  49,614 тис.грн.». 

Перший заступник міського голови  поставив на голосування   проект рішення: 

           -  за основу:  

 Результати голосування по даному питанню:  

      За          -  14 

                Проти         -   немає 

                Утримались       -   немає 

Вирішили : Прийняти  проект рішення  за основу. 

 

-За пропозицію В.Копаниці : 

 Результати голосування по даному питанню:  

      За          -  14 

                Проти         -   немає 

                Утримались       -   немає 

Перший заступник міського голови Р.Стасько поставив на голосування  проект 

рішення  в цілому: 

Результати голосування по даному питанню:  

     За          -  14 

                Проти         -   немає 

                Утримались     -    немає 

 

Вирішили: рішення № 155 додається. 

             Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   14 

        Проти     -   немає 

      Утримались -   немає 

 

Слухали: Про проведення громадських слухань щодо перейменування вулиць на території 

Бурштинської міської ради. (Проект № 159) 

Доповідач: Т.Білоока  -т.в.о. завідувач сектору містобудування та  архітектури.         

Вирішили: рішення №156 додається 



             Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   14 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

 

7. Різне. 
 

 

 

Перший заступник міського голови                                 Ростислав Стасько 

 

Протокол вела 

керуючий справами виконкому                                                       Надія КИЦЕЛА 

 

 
 


