
ПРОТОКОЛ №9 

 

чергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  29.07.2022 року                   Розпочато засідання о 10.15 год. 

                                                                                    Закінчено засідання о 12.50 год.    

 

Присутні:   19 членів виконкому - список додається. 

Відсутні:   М.Матейко, Р.Витриховський, С.Волошин,В.Гулик  

Запрошені : депутати міської ради,  начальники відділів, керівники комунальних 

підприємств (список додається) 

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

 

 

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

комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 19 членів виконавчого комітету. 

 

Слухали: Про   порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради.  

Виступив: Василь Андрієшин –  міський голова. 

 Запропонував  розпочати роботу чергового засідання виконавчого комітету та 

затвердити проект Порядку денного засідання виконавчого комітету за основу. 

 Проект порядку денного складається із 15 питань :  

 1.   Про схвалення проєкту рішення ради «Про виконання бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади за І півріччя 2022 року» (Проект № 131) 

2.   Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2022рік. (Проект № 139) 

Доповідач: О.Петровська –  начальник фінансового відділу. 

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

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

(Проект № 141) 

Доповідач:О.Бесага- головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

4. Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, що необхідно здійснити для 

забезпечення потреб відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради 

(Проект № 140) 
Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення.  

5. Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади (Проект № 132) 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №133) 

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

7. Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану за  ІІ квартал 2022 року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області.(Проект № 134) 

Доповідач: О.Савчин - головний лікар  Комунального    некомерційного    підприємства  

«Бурштинський   міський     центр первинної медико-санітарної допомоги».  

 8. Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації в Бурштинській  міській 

територіальній громаді.(Проєкт № 135) 

 Доповідач: Р.Стасько. – перший заступник міського голови. 



 9. Про створення комісії з обстеження центрів гуманітарної допомоги та місць здійснення 

харчування тимчасово переміщених осіб.(Проєкт № 130) 

 Доповідач: Р.Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів,  

оборонної та мобілізаційної роботи. 

10. Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-

зимовий період 2022-2023 рр.(Проєкт № 142) 

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

11.Про план роботи виконавчого комітету на друге півріччя 2022 року.(Проєкт№143)  

Доповідач: Н.Кицела – керуючий справами виконавчого комітету 

12. Про надання дозволу на укладання договору дарування 1/5 частки квартир на ім’я 

малолітньої дитини.(Проєкт №136) 

13. Про надання дозволу на укладання договору дарування земельної ділянки та нежитлової 

будівлі (торговий павільйон) на ім’я неповнолітньої дитини.(Проєкт№137)   

14. Про зняття з Кухти Майї Анатоліївни опікунських обов’язків та припинення опіки над 

малолітньою онукою Бариляк Вікторією Романівною, 22.01.2011 р.н.(Проєкт №138)  

Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей. 

15. Різне. 

 

Міський голова  поставив на голосування проект Порядку денного за основу:  

 Результати голосування по даному питанню:  

                        За          -  19 

                Проти         -   немає 

                Утримались     -   немає 

Вирішили : Прийняти Порядок денний за основу. 

 

      Поступили  наступні  пропозиції до  порядку денного: 

 

Виступила:  Н.Кицела – керуюча справами виконкому: 

-   за службовою запискою головного спеціаліста з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи від 26.07.2022 року надала пропозицію зняти 

з розгляду Проект №135 від 13.07.2022 року « Про затвердження Плану реагування на 

надзвичайні ситуації в Бурштинській міській територіальній громаді» в зв’язку з 

доопрацюванням та погодженням в Івано-Франківській райдержадміністрації  та перенести 

на розгляд чергового засідання виконкому; 

Доповідач : Р.Стасько – перший заступник міського голови 

-  за службовою запискою начальника відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна  І.Герт від 27.07.2022 року № 15 надала пропозицію  включити в 

порядок денний засідання виконавчого комітету Проект № 153 «Про погодження умов 

Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння в сфері реалізації переробки твердих 

побутових відходів»: 

 Доповідач : І.Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна; 

-за службовою запискою  заступника міського  голови  В.Чуйка  від 27.07.2022 року №1 

надала пропозицію включити в порядок денний засідання виконавчого комітету наступні 

проекти рішень:  

-Проєкт №144 «Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом 

здоров’я не може самостійно   здійснювати свої права та виконувати обов’язки»; 

-Проєкт №145 «Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, який за станом 

здоров’я не може  самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки»; 

-Проєкт №146 «Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом 

здоров’я не може   самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки»; 



-Проєкт №147 «Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом 

здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки»; 

-Проєкт №148 «Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом 

здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки»; 

-Проєкт №149 «Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, який за станом 

здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки»; 

-Проєкт №150 «Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом 

здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки»; 

-Проєкт №151 «Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом 

здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки»; 

-Проєкт №152 «Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, який за станом 

здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки». 

Доповідач : В.Чуйко- заступник міського голови 

 

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

  В зв’язку з хворобою І.Томин-начальника відділу освіти і науки замінити   доповідача  

проектів рішень №№132,133 І.Томин на  Н.Тварок- головного  спеціаліста відділу науки і 

освіти. 

За станом здоров’я замінити доповідача проекту рішення №141 О.Бесагу- головного 

спеціаліста земельно-екологічного відділу, в.о. начальника земельно-екологічного відділу 

на М.Федів –головного спеціаліста земельно-екологічного відділу. 

 А також, проінформувала присутніх про те, що Проект рішення №153, Проекти 

рішень з №144 по №155 були зареєстровані в електронному журналі проектів рішень, але 

не були опубліковані на сайті міської ради в зв’язку  із здійсненням масштабної хакерської  

атаки та  зміною основних сторінок із викидом пропагандистського відео неправдивої 

інформації. (службова записка №3 від 27.07.2022 начальника відділу цифрової 

трансформації та інформаційної політики О.Перепічки). 

Виступила : Т.Сенчина –депутат міської ради. 

 У своєму виступі зазначила, що вона звернулася з депутатським зверненням до міського 

голови щодо розгляду проектів рішень №139 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської 

територіальної громади на 2020 рік» та №141 «Про внесення змін в Програму 

природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» чому саме вони 

розглядаються на засіданні виконкому. В нас була запланована сесія згідно графіку на 29 

липня, але згідно графіку реєстрації  проектів рішень , дані проекти не були зареєстровані 

на сесію. В проектах підставами для їх розгляду на засіданні виконкому зазначено статті 

26,61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова КМ України № 

252 від 11.03.2022 року та в проекті №141 посилаєтесь на службову записку директора КП 

«Капітальне будівництво». Постанова №252 трактує, що рішення про внесення змін до 

бюджету можна розглядати за поданням фінансового відділу  з поясненням нагальності 

вирішення питання на засіданні виконкому. Тому, в мене перше запитання, чому не 

відбувається сесія згідно графіку, не реєструються дані проекти на розгляд сесії, виникає 

питання що не було доцільності проведення сесії і тому зумисно направлені дані питання 

на засідання виконкому. Звучить питання зняти кошти з Програм розвитку спорту та 

дольову участь  співвласників у ремонтах багатоквартирних будинків та направити кошти 

на будівництво комунального ринку. На засіданні бюджетної комісії можна розглянути 

питання , протокольно вирішити , а потім направити на розгляд сесії. Прошу надати 

аргументовану відповідь на депутатське звернення. 

Тому, пропоную проекти рішень № 139 та № 141 зняти з порядку денного , розглянути на 

засіданнях депутатських комісій і на наступний тиждень провести позачергове засідання 

сесії міської ради по даних питаннях. 



Виступив : В.Андрієшин- міський голова, який зазначив, що відповідь на депутатське 

звернення буде надана у встановлені терміни згідно законодавства. Що стосується питань, 

які виносяться на розгляд виконавчого комітету були опрацьовані юридичним відділом та 

авторами проектів і згідно законодавства винесено на його розгляд. Ми минуле засідання 

сесії важко збирали, багато депутатів у відпустках, перебувають за кордоном і було 

проблематично зібрати пленарне засідання сесії. Я вважаю, що порушень щодо розгляду 

даних питань на засіданні виконкому немає, вся область перейшла на вирішення питань 

через виконавчі органи. Наступна сесія буде скликана відповідно до графіку і будуть 

розглянуті бюджетні питання. Приступивши до роботи після відпустки я дав доручення  

запросити депутатів на засідання виконкому , направити їм всі проекти рішень для 

ознайомлення та депутатське звернення.  

Виступила: Н.Василащук-депутат міської ради, яка сказала, що у попередньому 

пленарному засіданні сесії брало участь 21 депутат і проблемних питань щодо участі 

депутатів не виникало. Якщо була запланована сесія на 29.07.2022 , то треба було видати 

розпорядження про скликання сесії і провести сесію. Якщо б сесія не відбулася, то дані 

питання можна вирішувати на виконкомі. Якщо ці зміни до бюджету становили б нагальну 

потребу для захисту держави, то бюджетна комісія не суперечила б їх розгляду на засіданні 

виконкому. Але коли виносяться питання, які не становлять нагальної потреби для громади, 

а це одне з питань- будівництво ринку. Чи хтось робив економічний аналіз доцільності 

вкладання  250 тис.грн в цей проект і чи є виділене місце під ринок. 

Виступив: В.Андрієшин- міський голова дав відповідь на дане питання. Місце 

розташування даного ринку визначено в генеральному плані, який затверджений міською 

радою. Дане питання розглядалося виконавчим органом та міською радою і я неодноразово 

його озвучував.  

Виступила: Н.Василащук-депутат міської ради.  

Депутати готові працювати на громаду, прошу дослухатися до пропозиції Т.Сенчини і дані 

проекти рішень розглянути на сесії міської ради. 

Виступив : В.Андрієшин-міський голова, який зазначив, що майже вся область розглядає 

бюджетні питання на засіданнях виконавчих органів і я не вбачаю доцільності зняття даних 

проектів рішень з розгляду порядку денного засідання виконавчого комітету. 

Виступила: Т.Сенчина –депутат міської ради, яка сказала, що на сайті міської ради 

розміщено подання про внесення змін в Програму природоохоронних заходів за підписом 

головного спеціаліста земельно-екологічного відділу, але немає подання начальника 

фінансового відділу з обгрунтуванням  доцільності розгляду даного питання. Щодо  

спорудження  ринку, то спочатку необхідно виділити земельну ділянку, провести 

громадське слухання, вирішити питання його обслуговування, а потім розглядати питання. 

В.Андрієшин - міський  голова прокоментував ситуацію щодо спорудження 

комунального ринку.  Це має бути невеликий ринок ( 4x6 м) , де будуть продавати  мешканці 

нашої громади  с/г продукцію: молоко , сир , яйця. І таким чином, ми навели б порядок, 

ліквідували  стихійну торгівлю. Але якщо ви проти, то дане питання піднімати не будемо.   

А також надав інформацію про проведену роботу спільно з поліцією щодо ліквідації 

стихійної торгівлі. 

Н.Василащук – депутат міської ради  запропонувала розглянути питання можливості  

відшкодовування коштів з місцевого бюджету  підприємцю В.Русиняку  за  продаж с/г 

продукції  пенсіонерами, незахищеними верствами  населення, чим вкладати в будівництво 

ринку. 

І.Драгун – заступник міського голови проінформував про роботу комісії  по благоустрою 

та ліквідації стихійної торгівлі і запропонував залучати до цієї роботи депутатів та членів 

виконкому. 

Виступив: А.Іваськів – член виконкому  з приводу двох питань, це  що стосується 

ситуації, яка  склалася сьогодні між членами виконкому та депутатами міської ради при 

прийнятті  рішень виконавчим комітетом . Згідно чинного законодавства виконком має 



право приймати рішення, але має бути діалог між депутатами та членами виконкому і 

основна робота повинна бути направлена на розвиток територіальної громади.  

Ознайомившись із проектом рішення щодо виділення коштів на будівництво ринку вважаю, 

що таким чином питання стихійної торгівлі не буде вирішено. Основна причина стихійної 

торгівлі- це потік людей. Комісія повинна працювати по наведенню порядку. Я підтримую 

пропозицію Н.Василащук щодо компенсації коштів за місце на ринку у підприємця 

В.Русиняка і надання відповідних пільг. А до ліквідації стихійної торгівлі необхідно 

долучатися всім. 

В.Андрієшин – міський голова. Ми розмовляли з людьми і вони запропонували надати їм 

інше місце для торгівлі. На мій погляд,  будівництво ринку влаштувало б усіх, і продавців і 

людей. Я думаю , що до цього питання ми ще повернемося. 

 

Обговорення  закінчено. 

 

Міський голова В.Андрієшин поставив на голосування за зміни за пропозицією Н.Кицели, 

керуючого справами виконкому, а саме: 

- За зняття Проекту №135 

   Результати голосування по даному питанню:  

      За          -  19 

                             Проти         -   немає 

                 Утримались     -   немає 

 

- За включення Проекту №153 

                 Результати голосування по даному питанню:  

      За          -  19 

                             Проти         -   немає 

                 Утримались     -   немає 

-За включення Проектів з № 144 по №152 

                      Результати голосування по даному питанню:  

      За          -  19 

                             Проти         -   немає 

                 Утримались     -   немає 

 

Вирішили: Підтримати зміни за пропозицією Н.Кицели до Порядку денного. 

Виступив : А.Іваськів –член виконкому та вніс пропозицію ( яка була раніше озвучена 

депутатами міської ради)  про зняття з розгляду Порядку денного: 

- Проект № 139 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік» 

- Проект №141 «Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього  природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки». 

 

Міський голова поставив на голосування  пропозицію А.Іваськіва, щодо зняття Проектів 

№ 139 та № 141. 

           Результати голосування по даному питанню:  

      За          -  8 

                             Проти         -   немає 

                 Утримались     -   11 

Член виконкому С.Вербовський запропонував повторно проголосувати пропозицію 

А.Іваськіва  до Порядку денного 

Голосували : За зміни до Порядку денного засідання виконкому  запропоновані 

А.Іваськівим, членом виконкому (наведені вище) 



                 За          -  8 

                             Проти         -   немає 

                 Утримались     -   11 

Вирішили: Зміни за пропозицією А.Іваськіва щодо зняття Проекту рішення №139 та 

Проекту №141 не прийнято, оскільки не отримано необхідної більшості голосів від 

загальної кількості складу виконкому. Загальний склад виконкому 23 чол.. 

 

Міський голова   поставив на голосування  проект Порядок денного засідання 

                           виконкому в цілому, в новій редакції : 
 

          Результати голосування по даному питанню:  

                     За              -  18  

                               Проти                 -  немає 

                               Утримались       -  1 

 

Вирішили : Затвердити наступний порядок денний чергового засідання виконкому у 

новій редакції: 

1.   Про схвалення проєкту рішення ради «Про виконання бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади за І півріччя 2022 року» (Проект № 131) 

2.   Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2022рік. (Проект № 139) 

Доповідач: О.Петровська –  начальник фінансового відділу. 

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

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

(Проект № 141) 

Доповідач: М.Федів- головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

4. Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, що необхідно здійснити для 

забезпечення потреб відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради 

(Проект № 140) 
Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення.  

5. Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади (Проект № 132) 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №133) 

Доповідач: Н.Тварок  – головний спеціаліст  відділу освіти і науки. 

7. Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану за  ІІ квартал 2022 року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області.(Проект № 134) 

Доповідач: О.Савчин - головний лікар  Комунального    некомерційного    підприємства  

«Бурштинський   міський     центр первинної медико-санітарної допомоги».  

 8. Про створення комісії з обстеження центрів гуманітарної допомоги та місць здійснення 

харчування тимчасово переміщених осіб.(Проєкт № 130) 

 Доповідач: Р.Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів,  

оборонної та мобілізаційної роботи. 

9. Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-

зимовий період 2022-2023 рр.(Проєкт № 142) 

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

10.Про план роботи виконавчого комітету на друге півріччя 2022 року.(Проєкт№143)  

Доповідач: Н.Кицела – керуючий справами виконавчого комітету 

11. Про надання дозволу на укладання договору дарування 1/5 частки квартир на ім’я 

малолітньої дитини.(Проєкт №136) 



12. Про надання дозволу на укладання договору дарування земельної ділянки та нежитлової 

будівлі (торговий павільйон) на ім’я неповнолітньої дитини.(Проєкт№137)  

13. Про зняття з Кухти Майї Анатоліївни опікунських обов’язків та припинення опіки над 

малолітньою онукою Бариляк Вікторією Романівною, 22.01.2011 р.н.(Проєкт №138)  

Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей. 

14.Про погодження умов Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння в сфері 

реалізації переробки твердих побутових відходів (Проект №153) 

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

15.Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може 

самостійно   здійснювати свої права та виконувати обов’язки» (Проєкт №144) 

16.Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, який за станом здоров’я не може  

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (Проєкт №145) 

17. Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може   

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки ( Проєкт №146) 

18.Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може 

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки ( Проєкт №147) 

19.Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі Плешці Ярославі Ярославівні, яка 

за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки 

(Проєкт №148) 

20. Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, який за станом здоров’я не може 

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки ( Проект №149) 

21.Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може 

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (Проєкт №150) 

22. Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може 

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (Проєкт №151) 

23. Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, який за станом здоров’я не може 

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (Проєкт №152) 

Доповідач : В.Чуйко- заступник міського голови 

24. Різне. 

 

Слухали: Про схвалення проєкту рішення ради «Про виконання бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади за І півріччя 2022 року» (Проект № 131) 

Доповідає :  О.Петровська –  начальник фінансового відділу. 

Бюджет територіальної громади виконано. Перевиконання становить 2 млн.грн. за рахунок 

податків на доходи та виконання місцевих податків і зборів. Невиконання іде по акцизному 

збору, оскільки  поступлення були призупинені із Державного бюджету в зв’язку із 

введенням воєнного стану. Кредиторської заборгованості немає 

 

Виступили: Н.Василащук-депутат міської ради. Задала запитання щодо доцільності 

відправлення працівників культури , освіти у простій , коли є перевиконання міського 

бюджету. І на що будуть спрямовані кошти від перевиконання бюджету. 

О.Петровська – надала відповідь на запитання Н.Василащук. На даний час працівники 

виведені з простою.  Педагогічні працівники були відправлені в простой в зв’язку з тим, що 

по галузі освіти до кінця року є незабезпеченість близько 6 млн.грн. Кошти від 

перевиконання плануються направити на виплату заробітної плати. 

А.Іваськів- член виконкому . Яка сума перевиконання бюджету за рахунок екологічних 

коштів? 

О.Петровська- фактичні поступлення перевищують планові. 

Вирішили: рішення № 128 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  19 

        Проти     -   немає 



        Утримались -   немає 
 

Слухали:  Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

на 2022рік. (Проект № 139) 

Доповідає: О.Петровська –  начальник фінансового відділу. 

 

На екрані висвітлено початковий проект рішення , який був зареєстровано на сайті 

міської ради. З метою уникнення розбалансування між  обласним та бюджетом  ТГ, 

проведення робіт необхідних для розміщення внутрішньо-переміщених осіб даний проект 

був доопрацьований  і відповідно до службової записки  начальника фінансового відділу 

пропонується  викласти проект рішення  №139 « Про внесення  змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік» в такій редакції : 

  « Відповідно до   постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 № 252 

«Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», 

рішення обласного бюджету від 06.07.2022 року №472-15/2022 «Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2022 рік», подання фінансового відділу, виконавчий комітет  міської 

ради  вирішив: 

1.Внести зміни в рішення міської ради від 28 січня 2022року №02/26-22 «Про 

внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік» , а 

саме п.1.1. вилучити. 

2.Врахувати в складі доходів загального фонду  «Іншу субвенцію з місцевого 

бюджету» за ККД 41053900 в сумі 1799600,00грн.та спрямувати її розпорядникам коштів: 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів,  

коду класифікації (назва об’єкту) 

сума,грн. 

08 Відділ соціального захисту населення 

 

0813090 

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни 

+20000,00 

 

За рахунок вільного залишку коштів загального фонду 

обласного бюджету 

1075000,00 

01 Міська рада  

0115041 

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 

Придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж 

КП “КНП Спортивний клуб “Бурштин” Бурштинської міської 

ради” на вул. Міцкевича, 49 в м. Бурштин Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області +500000,00грн. 

Оплата послуг з поточного ремонту та технічного 

обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної 

мережі, охоронної сигналізації, систем вентиляції, технічного 

обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та 

зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та 

водовідведення КП “КНП “Спортивний клуб “Бурштин” 

Бурштинської міської ради” на вул. Міцкевича, 49 в м. Бурштин 

Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області+500000,00грн 

+1000000,00 

 КНП Бурштинська центральна міська лікарня  

0113230 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану 

Поточний ремонт та придбання матеріалів для облаштування 

місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених 

+75000,00 



(евакуйованих) осіб в приміщенні по вул. Романа Шухевича, 15 

в м. Бурштин Івано-Франківської області 

 

Заходи регіональної цільової програми розвитку соціальної 

інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 

роки 

704600,00 

01 Міська рада  

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

Утримання мереж зовнішнього освітлення по вулиці Липова в 

місті Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області 

+230000,00 

 КНП Бурштинська центральна міська лікарня  

0113230 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану 

Поточний ремонт та придбання матеріалів для облаштування 

місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених 

(евакуйованих) осіб в приміщенні по вул. Романа Шухевича, 15 

в м. Бурштин Івано-Франківської області 

+275000,00 

 Відділ освіти і науки  

0613230 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану 

Поточний ремонт приміщення ліцею № 2 в місті Бурштин Івано-

Франківського району Івано-Франківської області для 

використання під заселення тимчасово переміщених 

осіб+49900,00 

Поточний ремонт приміщення ліцею № 3 в місті Бурштин Івано-

Франківського району Івано-Франківської області для 

використання під заселення тимчасово переміщених 

осіб+49900,00 

Поточний ремонт приміщення закладу дошкільної освіти 

“Калинонька” села Задністрянське Бурштинської ТГ Івано-

Франківського району Івано-Франківської області для 

використання під заселення тимчасово переміщених 

осіб+49900,00 

+149700,00 

 Відділ культури  

1013230 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану 

Поточний ремонт приміщення дитячої музичної школи в місті 

Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області для використання під заселення тимчасово переміщених 

осіб 

+49900,00 

 РАЗОМ 1799600,00 

 

3.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень між розпорядниками бюджетних коштів 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума.грн. 

01 Міська рада   

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту 

-94125,68 



програма «Розвитку фізичної культури і спорту Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

Облаштування комунального торгівельного павільйону по 

вул.Калуська м.Бурштин 

+246198,00 

0116090 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 

Програма про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік-

94072,32грн. 

Програма співфінансування заходів із заміни вікон та дверей 

у багатоквартирних будинках Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік-100000,00 

-194072,32 

 0115041 

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 

Програма фінансової підтримки КП КНП «СК 

Бурштин»(аварійний ремонт електродвигуна) 

+10000,00 

06 Відділ освіти і науки  

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Для Задністрянського ліцею (заміна 5 вікон у найпростішому 

укритті  29500,00грн.,придбання 10 баків для нечистот у 

найпростіше укриття, що розташоване у підвальному 

приміщенні ліцею і не обладнане туалетом 2500,00)  

+32000,00 

0613230 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із 

введенням воєнного стану 

Поточний ремонт цокольних приміщень в Новомартинівській 

філії Бурштинського ліцею №3 для розміщення внутрішньо-

переміщених осіб+283601,00 

Поточний ремонт Бурштинського МНВК для розміщення 

внутрішньо-переміщених осіб+198000,00 

+481601,00 

0611142 

Інші програми та заходи у сфері освіти 

Програма розвитку освіти Бурштинської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

-481601,00 

4. Фінансовому відділу (Ольга Петровська) внести відповідні уточнення у бюджетні 

призначення головних розпорядників коштів бюджету за програмною та економічною 

ознаками. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська». 

 

Міський голова  поставив на голосування доопрацьований  проект рішення  за основу:  

 Результати голосування по даному питанню:  

                        За          -  19 

                Проти         -   немає 

                Утримались     -   немає 

Вирішили : Прийняти  проект рішення  за основу. 

Виступили : 

О.Петровська, автор проекту внесла пропозицію доповнити проект рішення п.4 та 

викласти його наступним текстом: «Внести зміни в рішення міської ради від 30 червня 2022 



року №01/37-22 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік», а саме: 

- в пункті 3 суму «62912,00» змінити на «63112,00» 

-за КПКВКМБ  3719740 « Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів» назву заходів викласти в такій редакції : « Витрати на утримання об’єктів  

природного заповідного фонду (придбання  матеріалів) у сумі 49900,00 грн. та поточний 

ремонт будівель (приміщень), установ природно-заповідного фонду (приміщень 

Національного заповідника «Давній Галич») у сумі 49900,00 грн ( п.57 ПКМУ № 1147 від 

17 вересня 1996 р. зі змінами « Про затвердження переліку видів діяльності , що належить 

до природоохоронних заходів»)», відповідно п.4 присвоїти нумерацію п.5, а п.5 п.6.. (За 

зверненням  Національного заповідника «Давній Галич» ). 

 А. Іваськів – член виконкому  вніс пропозицію зняти з розгляду  п. 0116030 КПКВКМБ 

«Організація благоустрою населених пунктів. Облаштування комунального торгівельного 

павільйону по вул. Калуська м.Бурштин – 246198,00 грн.)» для обговорення та вирішення  

його в іншій концепції. 

В.Андрієшин, міський голова зазначив, що до нас надійшла субвенція з обласного 

бюджету і необхідно прийняти рішення для її подальшого використання, а також необхідно 

розглянути питання виділення коштів  на  облаштування місць для внутрішньо 

переміщених осіб. 

В.Василик, член виконкому  поставив запитання щодо виділення коштів для НЗ « Давній 

Галич». 

О.Петровська надала відповідь з даного питання. 

Т.Сенчина, депутат міської ради задала запитання ,чому немає подання фінансового 

відділу на виділення екологічних коштів. А також зазначила , що бюджетною комісією буде 

проведено аудит місцевого бюджету за  І півріччя 2022р.. 

О.Петровська надала відповідь , що кошти були виділені міською радою, а зараз ми 

вносимо тільки зміни в назву заходу, тому не потрібно подання. 

 

Міський голова  поставив на голосування: 

 -   пропозицію О.Петровської, начальника фінансового відділу:  

 Результати голосування по даному питанню:  

                        За          -  19 

                Проти         -   немає 

                Утримались     -   немає 

 

-пропозицію А.Іваськів , члена виконавчого комітету 

Результати голосування по даному питанню:  

                        За          -  19 

                Проти         -   немає 

                Утримались     -   немає 

Міський голова В.Андрієшин поставив на голосування  проект рішення №139 в 

цілому: 

Результати голосування по даному питанню:  

                        За          -  19 

                Проти         -   немає 

                Утримались     -   немає 

 

Вирішили: рішення № 129 додається  

 



Слухали: Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки  (Проект № 141) 

Доповідає: М.Федів- головний спеціаліст земельно-екологічного відділу. 

Ознайомила присутніх з проектом рішення та відповідно до службової записки  

в.о.начальника земельно – екологічного відділу від 27.07.2022 О.Бесаги  та 

доопрацюванням проекту рішення, враховуючи  подання керівників комунальних 

підприємств ,  відділів міської ради  прошу внести зміни  в проект рішення Бурштинської 

міської ради від 18.07.2022 №141 «Про внесення змін в Програму природоохоронних 

заходів з охорони навколишнього природного середовища Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки», а саме: 

«- у мотивувальній частині замінити: 26 на 28, 31, 40, 52, 59; 

- проект рішення доповнити пунктом такого змісту: Вважати таким що 

втратило чинність рішення виконавчого комітету від 03.06.2022 №107 «Про внесення змін 

в Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» під номером 4; 

- номер пунку 4 замінити на 5». 

2. Прошу внести доповнення в додаток до проекту рішення Бурштинської 

міської ради від 18.07.2022 №141 «Про внесення змін в Програму природоохоронних 

заходів з охорони навколишнього природного середовища Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки», а саме: 

«- Пунктом 1.1.11 Нове будівництво каналізаційної мережі по вулиці 

Проектна в місті Бурштин в сумі + 3 873,1046 тис. грн. підрозділом 1.1. Будівництво у 

населених пунктах, на новобудовах і розширення та реконструкція на діючих 

підприємствах необхідних споруд (П. 1) розділу І. Охорона і раціональне використання 

водних ресурсів 

- Пунктами 2.1.21. та 2.1.22. 2.1. Розроблення, технології, організація виробництва та 

застосування матеріалів, використання методів та впровадження технологій, що 

забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів 

забруднення атмосферного повітря (П. 18) розділу ІІ. Охорона атмосферного повітря такого 

змісту: 

2.1.21 проведення ресурсозберігаючих заходів по аварійній заміні трубопроводів 

тепломережі на попередньо ізольовані труби по вул. Бандери, 77 в місті Бурштин (аварійні 

роботи) в сумі 299,604 тис. грн. 

2.1.22 проведення ресурсозберігаючих заходів по аварійній заміні трубопроводів 

тепломережі на попередньо ізольовані труби по вул. Герцена в місті Бурштин, (аварійні 

роботи) в сумі 298,914 тис. грн. 

- пунктами 3.1.22, 3.1.26 та 3.1.27 підрозділу 3.1. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території 

і об’єкти (П.25) розділу ІІ. Охорона і раціональне використання земель, такого змісту: 

3.1.22 - по вул. Липова в місті Бурштин Івано-Франківського району Івано- Франківської 

області (капітальний ремонт) на суму + 7 200,0 тис. грн. 

3.1.26 - по вул. Стефаника в м. Бурштин (капітальний ремонт) на суму + 6 890,0 тис. грн. 

3.1.27 - по вул. Будівельників в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області (Капітальний ремонт) (Коригування)на суму + 547,099 тис. грн. 

- пунктом 5.2.9. підрозділу 5.2. Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 

відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до 

використання хімічних засобів захисту рослин, твердого ракетного палива (П. 74-1) 

розділу V. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів, такого змісту: 



5.2.9. - забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, 

знешкодження і захоронення відходів по вул. Перемоги в с. Вигівка 49,678; 

- пункт 7.4. Субвенція державному бюджету для Національного заповідника Давній Галич 

для співфінансування розроблення (корегування) та реалізації проекту «Розвиток 

лісопаркової зони на території пам’ятки архітектури національного значення «Замок 

Галицький» в м. Галич Івано-Франківської області (охоронний №090018-Н)» на суму 

100,00 тис. грн. Переліку викласти в редакції: Субвенція державному бюджету для 

Національного заповідника «Давній Галич» для здійснення заходів: 

- Витрати на утримання об’єктів природно-заповідного фонду (придбання 

матеріалів) на суму 49,900 

- Поточний ремонт будівель (приміщень), установ природно-заповідного 

фонду (приміщень Національного заповідника «Давній Галич») на суму 49,900 

- підпункти 7.5.1. – 7.5.4 підрозділу 7.5. Для надання субвенції обласному бюджету 

(ДП ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ) розділу VII. Субвенція для виконання наступних заходів 

викласти в редакції: 

7.5.1. Нове будівництво каналізаційної мережі по вулиці Проектна в місті Бурштин 

зняти - 3 873,1046 тис. грн.; 

7.5.2. Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти - по вул. Липова в місті 

Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області зняти - 7 200,000 тис. 

грн.; 

7.5.3. Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти - по вул. Стефаника в м. 

Бурштин зняти - 6 890,000 тис. грн.; 

7.5.4. Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти - по вул. Будівельників в 

м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області (Коригування) зняти 

- 547,099 тис. грн. 

- пунктом 8.30. розділу VIII. ЗМІНИ в рішення міської ради від 04.02.22 № 01/27- 

22, такого змісту: 

8.30 Пункт 5.2.8: Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та 

небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до 

використання хімічних засобів захисту рослин, твердого ракетного палива (П. 74-1): - вул. 

Шевченка в м. Бурштин, для КП ЕКО-СЕРВІC викласти в редакції: - вул. Шевченка в м. 

Бурштин; 

- пунктом 11.1.1. підрозділу 11.1. Заходи щодо охорони тваринного світу (придбання 

матеріально-технічних засобів, тощо) (П.50) розділу ХІ. Охорона і раціональне 

використання ресурсів тваринного світу такого змісту: 

11.1.1. Заходи щодо охорони тваринного світу (придбання матеріально-технічних 

засобів) на суму 49,554 тис. грн. 

Виступили : І.Драгун-заступник міського голови:  

 Прошу внести доповнення в додаток до проекту рішення Бурштинської міської ради 

від 18.07.2022 №141 «Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки», а саме розділ VІ  п.6.1 доповнити пп.6.1.42 наступним змістом: 

« виготовлення проекту «Будівництво сміттєпереробного і сміттєспалювального заводу за 

межами населеного пункту с.Різдв’яни Бурштинської міської ради Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області  -  297,500 тис.грн.». 



Виступили: В.Андрієшин, Н.Василащук, О.Харів  

 

Міський голова  поставив на голосування   проект рішення  за основу:  

 Результати голосування по даному питанню:  

                        За          -  19 

                Проти         -   немає 

                Утримались     -   немає 

 

    

 -   за доповнення  М.Федів ( відповідно до службової записки )  

 Результати голосування по даному питанню:  

                        За          -  19 

                Проти         -   немає 

                Утримались     -   немає 

-за доповнення І.Драгуна, члена виконавчого комітету 

Результати голосування по даному питанню:  

                        За          -  19 

                Проти         -   немає 

                Утримались     -   немає 

Міський голова В.Андрієшин поставив на голосування  проект рішення №141 в 

цілому: 

Результати голосування по даному питанню:  

                        За          -  19 

                Проти         -   немає 

                Утримались     -  немає 

 

Вирішили: рішення № 130 додається. 

Слухали: Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, що необхідно здійснити 

для забезпечення потреб відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради 

(Проект № 140) 
Доповідає: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. Ознайомила 

присутніх із проектом рішення та переліком обсягів закупівлі товарів, що необхідно 

здійснити для харчування внутрішньо переміщених осіб без застосування процедур 

закупівель та спрощених закупівель. 

Вирішили: рішення № 131 додається. 

Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

                          Не брав участі у голосуванні   А.Гаврилишин -  відлучився 

 

Слухали: Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Бурштинської територіальної громади (Проект № 132) 

Доповідає: Н.Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки. Проінформувала про те, 

що до відділу освіти і науки поступило спільне звернення директорів ЗДО з метою 

впорядкування встановлення плати батьків за харчування дітей раннього та дошкільного 

віку у комунальних закладах дошкільної освіти. Проаналізувавши виконання норм 

харчування  у ЗДО в червні 2022 року встановлено , що становить в середньому 65%. Це 

відбувається через постійне підвищення цін на продукти харчування та зміни в нормах та 

порядку харчування у ЗДО. У зв’язку з цим виникла потреба у підвищенні вартості 

харчування та батьківської плати. 



Виступили: А.Іваськів – член виконкому задав запитання, чи буде навчання в 

загальноосвітніх закладах з 01.09.2022 р. . 

Н.Тварок- надала відповідь, що рішення буде приймати Івано-Франківська ОВА в серпні 

2022. Навчальні  заклади територіальної громади готуються до початку навчального року, 

проводяться роботи щодо облаштування укриття  в загальноосвітніх закладах та  закладах 

дошкільної освіти.  

Вирішили: рішення № 132 додається. 

             Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №133) 

Доповідає: Н.Тварок  – головний спеціаліст  відділу освіти і науки, яка ознайомила 

присутніх з поданими заявами та документами і запропонувала розглянути подані заяви та 

документи гр.Бардовської Г.О., Шимків І.В., Кейс Г.В., Швед М.Я. та доповнити проект 

рішення наступним текстом: 

6. Задовільнити заяву гр. Бардовської Галини Олексіївни,  звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ЗДО №2 «Берізка» її дочку – з 18.07.2022 р. по 31.12.2022 р. 

на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

7.Задовільнити заяву гр. Шимків Ірини Володимирівни,  звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ЗДО №6 «Пролісок» її сина - з 18.07.2022 р. по 31.12.2022 р. на 50 % у 

зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

8.Задовільнити заяву гр. Кейс Ганни Валеріївни,  звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ЗДО №6 «Пролісок» її сина – з 18.07.2022 р. по 31.12.2022 р. на 100 % у 

зв’язку зі статусом внутрішньо переміщеної особи.  

9.Задовільнити заяву гр. Швед Марії Ярославівни,  звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ЗДО №6 «Пролісок» її дочку - з 25.07.2022 р. по 30.09.2022 р. на 100 % у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї». 

В.Андрієшин, міський голова поставив на голосування проект рішення  

      - за основу                
                         Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

   -за доповнення Н.Тварок: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

      -в цілому: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Вирішили : рішення № 133 додається. 

Слухали: . Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану за  ІІ квартал 2022 

року Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області (Проект № 134) 



Доповідає: О.Савчин - головний лікар  Комунального    некомерційного    підприємства  

«Бурштинський   міський     центр первинної медико-санітарної допомоги  

Вирішили : рішення № 134 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   18 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про створення комісії з обстеження центрів гуманітарної допомоги та місць 

здійснення харчування тимчасово переміщених осіб (Проєкт № 130) 

Доповідає: Р.Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів,  

оборонної та мобілізаційної роботи. 

Виступила: Н.Кицела , керуючий справами запропонувала внести технічну правку в п.2 

проеку рішення  слово «липень» замінити на «серпень». 

Вирішили: рішення № 135 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

           Відлучився І.Борис, член виконкому 
Слухали:Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2022-2023 рр. (Проєкт № 142) 

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

присутніх із заходами, які планують провести комунальні підприємства міської ради  для 

забезпечення своєчасної підготовки житлово-комунального господарства до роботи в 

осінньо- зимовий період 2022-2023 рр.. 

Виступили: А.Іваськів-член виконкому, який зазначив, що у пояснювальній записці до 

проекту рішення у п.5 « Фінансово-економічне обгрунтування» вказано, що реалізація 

даного рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. За які кошти будуть 

реалізовані заплановані заходи?  

І.Герт- надала відповідь, що кошти передбачені у міському бюджеті відповідно до 

затверджених Програм. 

Вирішили: рішення № 136  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про план роботи виконавчого комітету на друге півріччя 2022 

року.(Проєкт№143)  

Доповідач: Н.Кицела – керуючий справами виконавчого комітету. Проінформувала про 

виконання плану роботи виконавчого комітету за І півріччя 2022 року та ознайомила із 

планом роботи на ІІ півріччя 2022 року. 

Вирішили : рішення № 137  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладання договору дарування 1/5 частки квартир на 

ім’я малолітньої дитини.(Проєкт №136) 



Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей. Ознайомила із рішенням комісії 

з питань захисту прав дитини від 01.07.2022 за №17 та поданими документами гр.Галайко 

Т.В. 

Вирішили: рішення № 138  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладання договору дарування земельної ділянки та 

нежитлової будівлі (торговий павільйон) на ім’я неповнолітньої дитини.(Проєкт№137) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей. Ознайомила із рішенням комісії 

з питань захисту прав дитини від 01.07.2022 за №18 та поданими документами гр.Пригоди 

О.Я.  

Вирішили: рішення № 139 додається. 

              Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про зняття опікунських обов’язків та припинення опіки над малолітньою 

онукою.(Проєкт №138)  

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей. Ознайомила із рішенням комісії 

з питань захисту прав дитини від 01.07.2022 за № 22 та проінформувала про ситуацію, яка 

склалася на даний час відносно опікуна над малолітньою В.Бариляк. 

Вирішили: рішення № 140  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про погодження умов Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння в сфері 

реалізації переробки твердих побутових відходів (Проєкт №153) 

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

присутніх із проектом рішення  та основними розділами Меморандуму про співпрацю та 

взаєморозуміння в сфері  реалізації переробки твердих побутових відходів. Основною 

метою даного проекту рішення є підписання Меморандуму та співробітництво  в питаннях 

раціонального та екологічно безпечного поводження з побутовими відходами, мінімізації 

їх негативного впливу на навколишнє середовище і здоров’я мешканців. 

Вирішили: рішення № 141  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

                    Відлучився Р.Стасько, член виконкому 

 

Слухали: Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не 

може самостійно   здійснювати свої права та виконувати обов’язки» (Проєкт №144) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови. Проінформував присутніх про те, що 

29.06.2022 р виконавчим комітетом було прийнято Положення про порядок реєстрації 

помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки. До комісії з питань опіки і піклування  



поступило 9 заяв від жителів територіальної громади та необхідні документи, які 

передбачені даним Положенням.  Комісія розглянула дані заяви та прийняла висновки по 

кожній справі , підготовлено проекти рішень, які сьогодні виносяться на  розгляд 

виконкому. 

Вирішили: рішення № 142  додається. 

  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, який за станом здоров’я 

не може  самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки ( Проєкт №145) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 143 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не 

може   самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки ( Проєкт №146) 

Доповідає: В. Чуйко- заступник міського голови  

                    Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Вирішили: рішення № 144 додається. 

Слухали: Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не 

може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки ( Проєкт №147) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 145 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не 

може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (Проєкт №148) 

Доповідає: В.Чуйко – заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 146 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

 Слухали: Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, який за станом здоров’я 

не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки ( Проект №149) 

Доповідає: В.Чуйко – заступник міського голови 

Вирішили : рішення №147 додається  

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 



        Утримались -   немає 

 

Слухали : Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я 

не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (Проєкт №150) 

 

Доповідає: В.Чуйко – заступник міського голови 

Вирішили : рішення №148 додається  

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не 

може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (Проєкт №151) 

Доповідає: В.Чуйко – заступник міського голови 

Вирішили : рішення №149 додається  

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про реєстрацію помічником дієздатній фізичній особі, який за станом здоров’я 

не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (Проєкт №152) 

Доповідає: В.Чуйко – заступник міського голови 

Вирішили : рішення №150 додається  

   Результати голосування по даному питанню:  

       За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Різне. 

Виступив: Міський голова В.Андрієшин і вніс пропозицію провести наступне  виїзне 

засідання виконкому на базі Старомартинівського старостинського округу.  

Члени виконкому та староста Старомартинівського старостинського округу підтримали 

дану пропозицію. 

 

Міський голова                                                                     Василь АНДРІЄШИН 

 

Протокол вела 

керуючий справами виконкому                                                       Надія КИЦЕЛА 

 

 


