
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  
від 23.08.2022р.                                                                                                                                   №7 

 

Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради                                                                                          

 

Присутні: Тріщук О.М., Бардашевський Р.Я.,Савчак А.С., Мацьків В.С. 

Запрошені: Ірина Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна  

 

Порядок денний: 

 

1. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади в особі Бурштинської міської ради та баланс Бурштинської міської ради 

нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (Проєкт №4608) 

2. Про затвердження Статуту комунального підприємства «ЖИТЛОВИК» Бурштинської 

міської ради в новій редакції (Проєкт №4609) 

3. Про внесення змін в Програму про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2021 № 09/25-21 (Проєкт 

№4612) 

4. Про прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду та про внесення в Перелік 

першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської територіальної громади 

для передачі майна в оренду на аукціоні (Проєкт №4616) 

5. Про створення ритуальної служби, затвердження Положення про ритуальну службу та 

Порядку надання ритуальних послуг на території Бурштинської міської ради (Проєкт 

№4617) 

6. Про безоплатне прийняття на баланс Бурштинської міської ради нежитлової будівлі 

(Проєкт №4630) 

 

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та баланс Бурштинської міської ради 

нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (Проєкт №4608) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна  

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 4; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій  +  

Тріщук Олена  +  

Карвацький Ігор  відсутній  

Бардашевський Ростислав  +  

Мацьків Володимир  +  

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

погоджувальній раді та сесії Бурштинської міської ради. 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства «ЖИТЛОВИК» 

Бурштинської міської ради в новій редакції (Проєкт №4609) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна  

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 4; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

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

Бурштинської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в Програму про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2021 № 09/25-21 (Проєкт 

№4612) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна  

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 4; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

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

Бурштинської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду та про внесення в 

Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської територіальної 

громади для передачі майна в оренду на аукціоні (Проєкт №4616) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна  

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 4; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

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

Бурштинської міської ради. 
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СЛУХАЛИ: Про створення ритуальної служби, затвердження Положення про 

ритуальну службу та Порядку надання ритуальних послуг на території Бурштинської міської 

ради (Проєкт №4617) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна  

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 4; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

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

Бурштинської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття на баланс Бурштинської міської ради нежитлової 

будівлі (Проєкт №4630) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Герт – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна  

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 4; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

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

Бурштинської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                              Андрій САВЧАК  

 

 

Секретар комісії                                                                          Олена    ТРІЩУК                  


