
ПРОТОКОЛ №11 

 

чергового виїзного  засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  30.08.2022 року                   Розпочато засідання о 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання о 16.35 год.    

 

Присутні:   19 членів виконкому - список додається. 

Відсутні:   М.Матейко, А.Іваськів, А.Козак, В.Гулик , 
Запрошені :   начальники відділів, керівники установ, організацій (список додається) 

Місце проведення:  с.Старий Мартинів  Івано-Франківської  обл., приміщення клубу. 

До початку засідання  виконавчого комітету , члени виконкому та начальники 

відділів, керівники установ та організацій ознайомилися з  роботою установ, які  

знаходяться на території старостинського  округу  та місцевою інфраструктурою. 

 

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 . 

 Проект порядку денного складається із 16 питань: 

1.Про соціально-економічний та культурний розвиток Старомартинівського 

старостинського округу. (Проект № 173) 

Доповідач:         О.Харів- староста Старомартинівського округу. 

Співдоповідач: І.Драгун – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

2.Про встановлення тарифів на теплову енергію, постачання теплової енергії, послуги з 

постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА 

ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на рівні тарифів, що 

застосовувалися станом на 24.02.2022. (Проект № 154) 

3. Про створення комісії з інвентаризації водопровідних та каналізаційних мереж в с. 

Дем’янів.( Проект № 166) 

4.Про переведення нежитлових будинків (колишніх ФАПів) в житлові 

( Проект № 174) 

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

5. Про призначення стипендії Бурштинської міської ради в галузі освіти для обдарованих 

дітей.(Проєкт № 165)  

6..Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Бурштинської територіальної 

громади на 2022/2023 навчальний рік.(Проект № 167) 

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

Бурштинської територіальної громади.(Проект № 168) 

8.Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади.(Проект № 169) 

9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29.07.2022 року № 132.(Проект 

№ 170) 

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

10.Про створення Бурштинської міської субланки цивільного захисту (Проект № 171) 



11. Про затвердження Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій і її посадовий склад в новій редакції. (Проект № 172) 

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

надзвичайних ситуацій міської ради. 

12. Про недоцільність визнання Бандури Віктора Олександровича, 08.03.2009 р.н. та 

Бандури Юрія Олександровича, 08.03.2009 р.н. такими, що втратили право користування 

житловим приміщенням (квартира) за адресою м.Бурштин, вул.. Стуса, 11/35(Проект № 

162) 

13. Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу, а саме продажу 

житлового приміщення гуртожитку, яке належить на праві спільної власності 

неповнолітній дитині.(Проект № 163) 

14. Про припинення опіки над неповнолітнім Маринієм Володимиром Михайловичем, 

25.10.2006 р.н., та зняття з Василащук Наталії Мирославівни обов’язків піклувальника 

(Проект № 164) 

 Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 
15. Про надання дозволу на встановлення кіоску по вул. Міцкевича, б/н, м. Бурштин ФОП  

Проців Л.М. (Проект № 157) 

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

16.  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 начальника земельно- екологічного відділу В.Копаниці від 

29.08.2022 року № 573 надала пропозицію  включити в порядок денний засідання 

виконавчого комітету п.5 Проект № 189 від 29.08.2022 « Про внесення змін в Програму 

природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

 Доповідач :В.Копаниця  – начальник земельно-екологічного відділу; 

- за поданням начальника фінансового відділу О.Петровської від 29.08.2022 за вхідним № 

2961/02-29  включити в порядок денний  п.6 Проект № 188 від 29.08.2022 « Про 

перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду» 

Доповідач : О.Петровська – начальник фінансового відділу; 

-за службовою запискою  заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих 

органі, голови опікунської ради  В.Чуйка  від 29.07.2022 року №2 надала пропозицію 

включити в порядок денний засідання виконавчого комітету з п.18 по п.30 наступні 

проекти рішень:  

-Про реєстрацію помічником Курдидика Ярослава Михайловича дієздатній фізичній особі 

Курдидик Марії Омелянівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки. (Проєкт №175) 

- Про реєстрацію помічником Кузіва Ігоря Степановича дієздатній фізичній особі Кузів 

Лілії Степанівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.(Проєкт 176) 



- Про реєстрацію помічником Короткова Віталія Павловича  дієздатній фізичній особі 

Коротковій Ганні Михайлівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки.(Проєкт № 177) 

- Про реєстрацію помічником Ковальчука Івана Івановича дієздатній фізичній особі 

Ковальчук Анні Іванівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права 

та виконувати обов’язки.(Проєкт №178) 

- Про реєстрацію помічником Рудика Ігоря Ігоровича  дієздатній фізичній особі Лижечко 

Євгенії Ільківній, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.(Проєкт №179)  

- Про реєстрацію помічником Білика Ярослава Ігоровича дієздатній фізичній особі Білик 

Ользі Андріївні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.(Проєкт №180) 

- Про реєстрацію помічником Кобеля Андрія Івановича дієздатній фізичній особі Кобель 

Дарії Іванівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.(Проєкт № 181) 

- Про реєстрацію помічником Гереги Степана Степановича  дієздатній фізичній особі 

Гереги Надії Іванівни, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права 

та виконувати обов’язки.(Проєкт №182) 

- Про реєстрацію помічником Патригури Ярослава Петровича дієздатній фізичній особі 

Борис Стефанії Іванівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки.(Проєкт № 183) 

- Про реєстрацію помічником Николайка Тараса Миколайовича дієздатній фізичній особі 

Николайкові Миколі Станіславовичу, який за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки.(Проєкт № 184) 

- Про реєстрацію помічником Макара Ярослава Богдановича  дієздатній фізичній особі 

Стельмахові Петрові Олексійовичу, який за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки.(Проєкт №185) 

- Про реєстрацію помічником Бучія Дмитра Богдановича  дієздатній фізичній особі 

Мельнику Михайлу Степановичу, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки( Проєкт № 186) 

- Про реєстрацію помічником Сернецького Ігоря Івановича дієздатній фізичній особі 

Сернецькому Івану Григоровичу, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки.(Проєкт № 187) 

Доповідач:В.Чуйко – заступник міського голови 
 

Н.Кицела – керуючий справами виконкому ознайомила членів виконкому із 

депутатським запитом депутата Бурштинської міської ради Богдана Рибчука  від 

29.08.2022 за вхідним номером 2932/02-20 про надання інформації щодо законності 

розгляду проекту рішення виконавчого комітету від 19.08.2022 № 167 «Про затвердження 

фактичної мережі закладів освіти Бурштинської територіальної громади на 2022/2023 

навчальний рік на засіданні виконавчого комітету міської ради, яке заплановане на 

30.08.2022 ( розпорядження міського голови від 23.08.2022 № 392 «Про скликання 

чергового засідання виконавчого комітету»). ( депутатський запит додається). 

     Внести технічну правку, а саме: 

В зв’язку з хворобою Т.Білоока  -т.в.о. завідувача сектору містобудування та  архітектури  

замінити доповідача проекту № 157 на І.Драгуна – заступника міського голови. 

 

Міський голова В.Андрієшин поставив на голосування  пропозиції до Порядку денного 

Н.Кицели, керуючого справами виконкому, а саме: 

 

- За включення Проекту №189 від 29.08.2022 

                 Результати голосування по даному питанню:  



      За          -  19 

                 Проти         -   немає 

                 Утримались     -   немає 

   

- За включення Проекту №188 від 29.08.2022 

                 Результати голосування по даному питанню:  

      За          -  19 

                 Проти         -   немає 

                 Утримались     -   немає 

 

      -За включення Проектів з № 175 по №187 

                      Результати голосування по даному питанню:  

      За          -  19 

                 Проти         -   немає 

                 Утримались     -   немає 

 

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

 

Міський голова   поставив на голосування  проект Порядок денного засідання 

                           виконкому в цілому, в новій редакції : 
 

          Результати голосування по даному питанню:  

                     За              -  19  

                               Проти                 -  немає 

                               Утримались       -  немає 

 

Вирішили : Затвердити наступний порядок денний чергового засідання виконкому у 

новій редакції: 

1.Про соціально-економічний та культурний розвиток Старомартинівського 

старостинського  округу  (Проект № 173) 

Доповідач:         О.Харів- староста Старомартинівського округу. 

Співдоповідач: І.Драгун – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

2.Про встановлення тарифів на теплову енергію, постачання теплової енергії, послуги з 

постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА 

ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на рівні тарифів, що 

застосовувалися станом на 24.02.2022. (Проект № 154) 

3. Про створення комісії з інвентаризації водопровідних та каналізаційних мереж в с. 

Дем’янів.( Проект № 166) 

4.Про переведення нежитлових будинків (колишніх ФАПів) в житлові 

( Проект № 174) 

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

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

природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

(Проект № 189)   
 Доповідач :В.Копаниця  – начальник земельно-екологічного відділу  

6. Про перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду ( Проект № 188)  

Доповідач : О.Петровська – начальник фінансового відділу;                                           
7. Про призначення стипендії Бурштинської міської ради в галузі освіти для обдарованих 

дітей.(Проєкт № 165)  

8..Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Бурштинської територіальної 

громади на 2022/2023 навчальний рік.(Проект № 167) 



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

Бурштинської територіальної громади.(Проект № 168) 

10.Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади.(Проект № 169) 

11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29.07.2022 року № 132.(Проект 

№ 170) 

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

12.Про створення Бурштинської міської субланки цивільного захисту (Проект № 171) 

13. Про затвердження Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій і її посадовий склад в новій редакції. (Проект № 172) 

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

надзвичайних ситуацій міської ради. 

14. Про недоцільність визнання Бандури Віктора Олександровича, 08.03.2009 р.н. та 

Бандури Юрія Олександровича, 08.03.2009 р.н. такими, що втратили право користування 

житловим приміщенням (квартира) за адресою м.Бурштин, вул.. Стуса, 11/35(Проект № 

162) 

15. Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу, а саме продажу 

житлового приміщення гуртожитку, яке належить на праві спільної власності 

неповнолітній дитині.(Проект № 163) 

16. Про припинення опіки над неповнолітнім Маринієм Володимиром Михайловичем, 

25.10.2006 р.н., та зняття з Василащук Наталії Мирославівни обов’язків піклувальника 

(Проект № 164) 

 Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 
17. Про надання дозволу на встановлення кіоску по вул. Міцкевича, б/н, м. Бурштин ФОП  

Проців Л.М. (Проект № 157) 

Доповідач: І.Драгун – заступник міського голови 

18. Про реєстрацію помічником Курдидика Ярослава Михайловича дієздатній фізичній 

особі Курдидик Марії Омелянівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт №175) 

19. Про реєстрацію помічником Кузіва Ігоря Степановича дієздатній фізичній особі Кузів 

Лілії Степанівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.(Проєкт 176) 

20. Про реєстрацію помічником Короткова Віталія Павловича  дієздатній фізичній особі 

Коротковій Ганні Михайлівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки.(Проєкт № 177) 

21.Про реєстрацію помічником Ковальчука Івана Івановича дієздатній фізичній особі 

Ковальчук Анні Іванівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права 

та виконувати обов’язки.(Проєкт №178) 

22. Про реєстрацію помічником Рудика Ігоря Ігоровича  дієздатній фізичній особі Лижечко 

Євгенії Ільківній, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.(Проєкт №179)  

23. Про реєстрацію помічником Білика Ярослава Ігоровича дієздатній фізичній особі Білик 

Ользі Андріївні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.(Проєкт №180) 

24. Про реєстрацію помічником Кобеля Андрія Івановича дієздатній фізичній особі Кобель 

Дарії Іванівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.(Проєкт № 181) 

25. Про реєстрацію помічником Гереги Степана Степановича  дієздатній фізичній особі 

Гереги Надії Іванівни, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права 

та виконувати обов’язки.(Проєкт №182) 

26. Про реєстрацію помічником Патригури Ярослава Петровича дієздатній фізичній особі 

Борис Стефанії Іванівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 



свої права та виконувати обов’язки.(Проєкт № 183) 

27. Про реєстрацію помічником Николайка Тараса Миколайовича дієздатній фізичній особі 

Николайкові Миколі Станіславовичу, який за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки.(Проєкт № 184) 

28. Про реєстрацію помічником Макара Ярослава Богдановича  дієздатній фізичній особі 

Стельмахові Петрові Олексійовичу, який за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки.(Проєкт №185) 

29 Про реєстрацію помічником Бучія Дмитра Богдановича  дієздатній фізичній особі 

Мельнику Михайлу Степановичу, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки( Проєкт № 186) 

30. Про реєстрацію помічником Сернецького Ігоря Івановича дієздатній фізичній особі 

Сернецькому Івану Григоровичу, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки.(Проєкт № 187) 

Доповідач:В.Чуйко – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів       

31.  Різне. 

 

Слухали:Про соціально-економічний та культурний розвиток Старомартинівського 

старостинського  округу  (Проект № 173) 

Доповідає:  О.Харів- староста Старомартинівського округу. Проінформула  про проведену 

роботу на території старостинського округу, зокрема поділилася інформацією про 

співпрацю між старостинським округом  та ТзОВ « Контінентал Фармерз Груп», компанією 

«Гудвеллі Україна» та участі в  обласному Конкурсі проектів місцевого розвитку. 

Доповідачем також було озвучено основні напрямки соціально-економічного розвитку 

старостинського округу на 2022-2023 рр. ( інформація додається). 

Виступили: В.Андрієшин, міський голова. 

 У своєму виступі зазначив, що необхідно звернути увагу на роботу щодо 

благоустрою населених пунктів старостинського округу. Співпрацювати з фермерами , 

орендарями земельних паїв щодо обкошування придорожніх смуг, а також проводити 

відповідну роботу з жителями сіл. Що стосується питань ремонту даху церкви, 

встановлення огорожі навколо цвинтаря С.Старий Мартинів та Різдвяни, облаштування 

стоянки для транспорту біля відпочинкового комплексу « Садиба Гаймана» , ремонт 

дорожнього покриття « Старий –Мартинів-Різдвяни» вони будуть опрацьовані виконавчим 

апаратом. А також буде розглянуто питання можливості переведення діловодів у 

адміністраторів ЦНАПу. 

В.Чуйко, заступник міського голови вніс пропозицію доповнити п.5 проекту рішення 

після слів  про створення швейного підприємства  наступним текстом : « та передачі в 

оренду нежитлового приміщення по вулиці Шевченка , 58 А в с.Старий  Мартинів». 

 В.Андрієшин, міський голова поставив на голосування проект рішення  

      - за основу                
                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

   -за зміни і доповнення В.Чуйка: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

      -в цілому: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 



        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Вирішили: рішення № 157 додається. 

Слухали: Про встановлення тарифів на теплову енергію, постачання теплової енергії, 

послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води ВП 

«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на 

рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24.02.2022. (Проект № 154) 

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

Ознайомила із проектом рішення та Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 

№ 502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послу у зв’язку із 

введенням в Україні воєнного стану». Дані тарифи встановлюються з 01.10.2022 та діють 

до 30.09.2023 на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24.02.2022. 

Виступили: В.Андрієшин, міський голова 

Вирішили: рішення № 158 додається  

               Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -  19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про створення комісії з інвентаризації водопровідних та каналізаційних мереж в 

с. Дем’янів.( Проект № 166) 

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

 Вирішили: рішення № 159 додається.               

              Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -  19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали:Про переведення нежитлових будинків (колишніх ФАПів) в житлові 

( Проект № 174) 

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

 Ознайомила із проектом рішення , метою прийняття якого є, забезпечення 

ефективного використання комунального майна територіальної громади та підтримання 

його експлуатаційних показників, що можливе при переведенні  нежитлових будинків в 

житлові і в подальшому їх включення до фонду соціального житла, призначеного для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.    

 І.Герт внесла пропозицію в п.1 проекту рішення  вилучити текст: «- будинок по 

вул.Франка,23 ,с.Тенетники,збудований у 1965 році» і доповнити його наступним текстом:  

«- будинок по вул. Шевченка ,31 с.Новий Мартинів, збудований у 1965 році» 

 В.Андрієшин, міський голова поставив на голосування проект рішення  

      - за основу                
                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

   -за зміни і доповнення І.Герт, автора проекту 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

      -в цілому: 



                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Вирішили: рішення № 160 додається. 

Слухали: Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки (Проект № 189)   

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

  Ознайомив із проектом рішення та запитами і зверненнями, які надійшли від 

керівників комунальних організацій, керівників структурних підрозділів міської ради та 

депутатів міської ради. 

В.Копаниця, автор проекту вніс пропозицію доповнити додаток проекту рішення «Про 

внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді 

на 2022 рік» наступним текстом : 

  « Пункт 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 2021-2025роки ) зняти  180,00 тис.грн. 

                Всього по підрозділу : - 180,00 тис.грн. 

Підрозділу 1.1 Розділу І.Охорона і раціональне використання водних ресурсів.»; 

 

 Розділ ІІ.Охорона  атмосферного повітр’я, підрозділ 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 повітр’я (П.18) 

  Пункт 2.1.16 після слів: для відділу освіти і науки ( в т.ч. виготовлення КД) доповнити 

наступним текстом : 

«для внутрішньо переміщених осіб ( згідно Наказу начальника Бурштинської міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту №2 від 31.05.2022 

р.)»; 

«Пункт 3.1.18 – в районі вул.Зелена, вул.Юхвітова до вул.С.Бандери в м.Бурштин 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області  зняти  906,070 тис.грн. 

                               Всього по підрозділу : -906,070 тис.грн. 

Підрозділу3.1 Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених 

на запобіганнч розвитку небезпечних геологічних процесів,усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території  і обєкти (П.25)  Розділу ІІІ 

Охорона і раціональне використаннч земель». 

В.Андрієшин, міський голова поставив на голосування проект рішення  

      - за основу                
                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

   -за доповнення  В.Копаниці , автора проекту: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

      -в цілому: 

                         Результати голосування по даному питанню:  



                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Вирішили: рішення № 161 додається.  

Слухали: Про перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду. 

 ( Проект № 188)  

Доповідає: : О.Петровська – начальник фінансового відділу.                                            
 Ознайомила з проектом рішення про перерахування коштів спеціального фонду до 

загального фонду, а саме фінансова підтримка КП «Еко-сервіс» - благоустрій населених 

пунктів, влаштування тротуару біля спортивного майданчика ліцею №2 вул. С.Стрільців,18. 

О.Петровська , автор проекту внесла пропозицію  п.3 проекту рішення   КПКВКМБ   01  

Міська рада доповнити наступним текстом :  

« 0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха 

 Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки ( придбання наметів) + 311000,00 грн. ; 

0118220   Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення + 180000,00 грн. 

та відповідно у п.1, п.2, п.4  проекту рішення  замінити суму 338320,00 грн. на суму  

829320,00 грн.». 

В.Андрієшин, міський голова поставив на голосування проект рішення  

      - за основу                
                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

   -за доповнення  О.Петровської, автора проекту: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

      -в цілому: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Вирішили : рішення № 162 додається. 

Слухали: Про призначення стипендії Бурштинської міської ради в галузі освіти для 

обдарованих дітей.(Проект № 165)  

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

 Ознайомила з проектом рішення та проінформувала присутніх про те, що на даний 

час стипендія для обдарованих дітей призначається  в розмірі 300 грн. щомісячно, 

відповідно до рішення міської ради від 28.11.2018 р. № 06/62-18 . Відділом освіти і науки 

розробляються зміни до рішення міської ради щодо збільшення розміру стипендії і будуть 

подані на розгляд міської ради у вересні 2022 р.. 

Вирішили : рішення № 163 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 



Слухали:.Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Бурштинської 

територіальної громади на 2022/2023 навчальний рік.  (Проект № 167) 

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

  Ознайомила з проектом рішення , який  розробленено з врахуванням даних первинного 

обліку дітей шкільного віку в межах територій обслуговування закладів загальної середньої 

освіти та з метою ефективного використання  наявних приміщень, економії бюджетних 

коштів. З часу реєстрації проекту рішення пройшли зміни у мережі закладів загальної 

середньої освіти в зв’язку з тим, що діти вибувають , або прибувають. Тому пропонуються 

зміни до даного проекту, які були озвучені пізніше. Доповідачем було надано  інформацію 

щодо розгляду проекту рішення на засіданні виконкому . У законодавчих актах конкретно 

не вказано яким органом повинна затверджуватися фактична мережа.  Фактична мережа 

повинна бути  затверджена до 05 вересня і подана в Департамент освіти і науки для 

врахування та виділення освітньої субвенції. . Віділом освіти і науки  був розроблений 

проект рішення та поданий для погодження та розгляду органом місцевого самоврядування. 

Виступили : З.Кудиба , головний спеціаліст юридичного відділу міської ради , яка 

надала роз’яснення щодо розгляду даного питання на засіданні виконкому. 

  Відповідно до Закону України « Про освіту» для забезпечення територіальної 

доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють 

і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій , планують та забезпечують розвиток 

мережі закладів дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної освіти. Тому, планову 

мережу повинна затверджувати міська рада . До відання виконавчих  органів міських рад 

належать повноваження щодо управління закладами освіти , організація їх матеріально –

технічного та фінансового забезпечення , а також забезпечення здобуття  повної загальної 

освіти. Даним проектом рішення ми не ліквідовуємо, не створюємо нових закладів , а 

затверджуємо фактичну кількість учнів та класів у ЗЗСО та кількість груп та учнів у ЗДО. 

Тому, затвердження фактичної мережі закладів освіти належить до повноважень 

виконавчого комітету міської ради. 

В обговоренні взяли участь: Р.Витриховський, Р.Іванюк, В.Чуйко, О.Петровська 

 

 І. Томин , автор проекту запропонувала внести   зміни і викласти в такій редакції : 

 - в додаток 1 до проекту рішення , а саме : 

 « 1. Бурштинська гімназія №1                          - 171 учень, 

    2. Бурштинський  ліцей №2                           - 1036 учнів 

        Насташинська філія                                    - 63 учнів 

        Слобідська філія                                         - 86 учнів 

  Всього по Бурштинському ліцею №2         - 1207 учнів                                            

    3. Бурштинський ліцей №3                            - 598  учнів 

  Всього по Бурштинському ліцею №3         -  739  учнів                                            
    4. Задністрянський ліцей                                - 155 учнів 

    5. Бовшівська гімназія                                                                    - 9 класів 

  Всього:                                                                 2352  учнів           132 класи» ; 

  

  -в додаток 2 проекту рішення , а саме: 

«2. Бурштинський ліцей №2                                                               - 5 учнів 

   Всього:                                                            -   19 класів                23 учні»; 

-в додаток 3 проекту рішення , а саме: 

« 3. Бурштинський ліцей №3                             - 2 групи (2 ст.)        -60 учнів 

Всього :                                                                 10 груп ( 8,5 ст.),   277 учнів» 

 В.Андрієшин, міський голова поставив на голосування проект рішення  

      - за основу                
                         Результати голосування по даному питанню:  



                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

   -за зміни І.Томин , автора проекту: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

      -в цілому: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Вирішили: рішення № 164 додається.             

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

Бурштинської територіальної громади.(Проект № 168) 

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

Ознайомила присутніх з  проектом рішення та у зв’язку з поданими  заявами та 

документами гр. Ю.Новак, І.Сисак,Т.Воробчак, О.Янушевської, Н.Дюкаревої, І.Стасів, В. 

Арцибашевої, Н.Деренюк,О.Лотоцької,Б.Кулик прошу  доповнити проект рішення  і 

затвердити його у новій редакції, який висвітлений на екрані. 

Вирішили: рішення № 165  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади.(Проект № 169)  

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

  Даний проект рішення розроблений з метою впорядкування  та встановлення вартості 

гарячого харчування для  пільгових категорій учнів закладів загальної середньої освіти, 

враховуючи  спільне звернення  директорів ЗЗСО. Зробивши аналіз виконання норм 

харчування дітей у закладах загальної середньої освіти встановлено, що показник в 

середньому 63% і це відбувається через постійне підвищення цін на продукти та зміни в 

нормах та порядку надання послуг. 

Вирішили : рішення № 166  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29.07.2022 року № 

132.(Проект № 170) 

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

Вирішили: рішення № 167  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про створення Бурштинської міської субланки цивільного захисту. (Проект 

№171) 



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

надзвичайних ситуацій міської ради. 

 Ознайомила із проектом рішення , яким передбачено створення Бурштинської 

міської субланки Івано-Франківської районної ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області та затвердження 

Положення. 

Вирішили: рішення № 168 додається. 

              Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про затвердження Положення про міську комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і її посадовий склад в новій редакції. (Проект 

№ 172) 

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

надзвичайних ситуацій міської ради. 

Вирішили: рішення № 169  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про недоцільність визнання Бандури Віктора Олександровича, 08.03.2009 р.н. та 

Бандури Юрія Олександровича, 08.03.2009 р.н. такими,  що втратили право користування 

житловим приміщенням (квартира) за адресою м.Бурштин, вул.. Стуса, 11/35 (Проект № 

162) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей. Ознайомила присутніх з 

Ухвалою Галицького районного суду Івано-Франківської області від 10 березня 2022 року 

та рішенням комісії з питань захисту прав дитини виконкому міської ради від 02.08.2022 

року.  

Вирішили: рішення № 170  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу, а саме продажу 

житлового приміщення гуртожитку, яке належить на праві спільної власності 

неповнолітній дитині.(Проект № 163) 

Доповідає: С.Козар – начальник служби у справах дітей. Ознайомила присутніх з 

рішенням комісії з питань захисту прав дитини виконкому міської ради від 02.08.2022 року 

за № 28   

Вирішили: рішення № 171  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про припинення опіки над неповнолітнім Маринієм Володимиром 

Михайловичем, 25.10.2006 р.н., та зняття з Василащук Наталії Мирославівни обов’язків 

піклувальника (Проект № 164) 

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



Проінформувала  присутніх  про заяви, які надійшли до комісії з питань захисту прав 

дитини та  ознайомила із рішенням комісії з питань захисту прав дитини виконкому міської 

ради від 01.07.2022 року за № 21   

Вирішили: рішення № 172  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про надання дозволу на встановлення кіоску по вул. Міцкевича, б/н, м. Бурштин 

ФОП  Проців Л.М. (Проект № 157) 

Доповідає: І.Драгун – заступник міського голови.  

 Проінформував про подані документи ФОП Л.Проців, ознайомив із викопіюванням 

з генплану м.Бурштин та фотофіксацією земельної ділянки по вул.Міцкевича ,б/н. 

А також вніс пропозицію доповнити проект рішення наступним текстом : 

« п.3. Сектору містобудування та архітектури (Т.Білоока) паспорт прив’язки ТС видати на 

термін – до здійснення продажу земельної ділянки на земельних торгах. Відповідно п.3,п.4  

проекту рішення стає п.4,п.5.». 

 В.Андрієшин, міський голова поставив на голосування проект рішення  

      - за основу                
                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

   -за доповнення  І.Драгуна: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

      -в цілому: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   19 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Вирішили: рішення № 173  додається. 

Слухали: Про реєстрацію помічником Курдидика Ярослава Михайловича дієздатній 

фізичній особі Курдидик Марії Омелянівні, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт №175) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови.  До комісії з питань опіки і піклування  

поступило 13 заяв від жителів територіальної громади та необхідні документи, які 

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

справі , підготовлено проекти рішень, які сьогодні виносяться на  розгляд виконкому. Дані  

проекти рішень  не були  погоджені  юридичним відділом міської ради. 

Виступили : З.Кудиба , головний спеціаліст юридичного відділу  міської ради.   

Проекти рішень виконавчого комітету щодо реєстрації помічником дієздатній фізичній 

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

обов’язки не були погоджені з огляду на наступне. Відповідно до п.2.4 Положення про 

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

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки , затвердженого рішенням 

виконавчого комітету від 29.06.2022 за №115 для реєстрації помічника  дієздатній фізичній 

особі подається довідка  лікувальної установи про стан здоров’я фізичної дієздатної особи, 

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

(висновок лікувально-консультативної комісії). 



 Заявником подано Висновок № 281 ЛКК КНП « Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області від 28.07.2022 , відповідно до якого  Курдидик М.О. потребує стороннього догляду. 

Довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної  дієздатної особи, яка за станом 

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

  Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   2 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   17 

 

Вирішили: рішення не прийняте, оскільки не отримало більшості голосів від загального 

складу Виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

Слухали: Про реєстрацію помічником Кузіва Ігоря Степановича дієздатній фізичній особі 

Кузів Лілії Степанівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права 

та виконувати обов’язки.(Проєкт 176) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови  

Заявником подано Висновок № 80 ЛКК ПВ КНП « Бурштинська центральна міська 

лікарня  Бурштинської  Івано-Франківської області від 22.06.2022 , відповідно до якого  

Кузів Л.С. потребує постійного амбулаторного та періодичного стаціонарного лікування та 

стороннього догляду. Довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної  дієздатної 

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

обов’язки не надана. 

  Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   2 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   17 

 

Вирішили: рішення не прийняте, оскільки не отримало більшості голосів від загального 

складу Виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

Слухали: Про реєстрацію помічником Короткова Віталія Павловича  дієздатній фізичній 

особі  Коротковій Ганні Михайлівні, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки.(Проєкт № 177) 

Доповідає: В. Чуйко- заступник міського голови 

 Заявником подано Висновок № 275 ЛКК ПВ КНП « Бурштинська центральна міська 

лікарня  Бурштинської  Івано-Франківської області від 22.07.2022 , відповідно до якого  

Короткова Г.М. потребує  стороннього догляду та допомоги в повсякденній 

життєдіяльності. Довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної  дієздатної 

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

обов’язки не надана. 

  Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   2 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   17 

 

Вирішили: рішення не прийняте, оскільки не отримало більшості голосів від загального 

складу Виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

Слухали: Про реєстрацію помічником Ковальчука Івана Івановича дієздатній фізичній 

особі Ковальчук Анні Іванівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки.(Проєкт №178) 

Доповідає: В.Чуйко – заступник міського голови 

Заявником подано Висновок № 299 ЛКК КНП « Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги Бурштинської міської ради Івано-Франківської 



області від 05.08.2022 , відповідно до якого Ковальчук А.І. потребує постійного 

стороннього догляду. Довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної  дієздатної 

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

обов’язки не надана. 

  Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   2 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   17 

 

Вирішили: рішення не прийняте, оскільки не отримало більшості голосів від загального 

складу Виконавчого комітету Бурштинської міської ради.. 

Слухали: Про реєстрацію помічником Рудика Ігоря Ігоровича  дієздатній фізичній особі 

Лижечко Євгенії Ільківній, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки.(Проєкт №179)  

Доповідає: В.Чуйко – заступник міського голови 

Заявником подано Висновок № 237 ЛКК КНП « Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області від 01.07.2022 , відповідно до якого Лижечко Є.І. потребує постійного стороннього 

догляду. Довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної  дієздатної особи, яка за 

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

надана. 

  Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   2 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   17 

Вирішили: рішення не прийняте, оскільки не отримало більшості голосів від загального 

складу Виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

Слухали : Про реєстрацію помічником Білика Ярослава Ігоровича дієздатній фізичній 

особі Білик Ользі Андріївні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки.(Проєкт №180) 

Доповідає: В.Чуйко – заступник міського голови 

Заявником подано Висновок № 289 ЛКК КНП « Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області від 02.08.2022 , відповідно до якого Білик О.А. потребує стороннього догляду. 

Довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної  дієздатної особи, яка за станом 

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

  Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   2 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   17 

Вирішили: рішення не прийняте, оскільки не отримало більшості голосів від загального 

складу Виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

 

Слухали: Про реєстрацію помічником Кобеля Андрія Івановича дієздатній фізичній особі 

Кобель Дарії Іванівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.(Проєкт № 181) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Заявником подано Висновок № 276 ЛКК ПВ КНП « Бурштинська центральна міська 

лікарня  Бурштинської  Івано-Франківської області від 25.07.2022 , відповідно до якого  

Кобель Д.І. потребує постійного стороннього догляду . Довідка лікувальної установи про 

стан здоров’я фізичної  дієздатної особи, яка за станом здоров’я  не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки не надана. 



  Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   2 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   17 

 

Вирішили: рішення не прийняте, оскільки не отримало більшості голосів від загального 

складу Виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

Слухали: Про реєстрацію помічником Гереги Степана Степановича  дієздатній фізичній 

особі Гереги Надії Іванівни, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки.(Проєкт №182) 

Доповідає: В.Чуйко – заступник міського голови 

 Заявником подано Висновок № 258 ЛКК ПВ КНП « Бурштинська центральна міська 

лікарня  Бурштинської  Івано-Франківської області від 11.07.2022 , відповідно до якого  

Герега Н.І. потребує постійного стороннього догляду . Довідка лікувальної установи про 

стан здоров’я фізичної  дієздатної особи, яка за станом здоров’я  не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки не надана. 

  Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   2 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   17 

 

Вирішили: рішення не прийняте, оскільки не отримало більшості голосів від загального 

складу Виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

Слухали: Про реєстрацію помічником Патригури Ярослава Петровича дієздатній фізичній 

особі Борис Стефанії Іванівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки.(Проєкт № 183) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Заявником подано Висновок № 740 ЛКК КНП « Калуський  міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги Калуської міської ради міської ради» від 28.07.2022 , 

відповідно до якого Борис С.І. потребує часткового стороннього догляду і частково 

нездатна до самообслуговування. Потребує догляду і допомоги. Довідка лікувальної 

установи про стан здоров’я фізичної  дієздатної особи, яка за станом здоров’я  не може 

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки не надана. 

  Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   2 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   17 

Вирішили: рішення не прийняте, оскільки не отримало більшості голосів від загального 

складу Виконавчого комітету Бурштинської міської ради.. 

Слухали:Про реєстрацію помічником Николайка Тараса Миколайовича дієздатній 

фізичній особі Николайкові Миколі Станіславовичу, який за станом здоров’я не може 

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.(Проєкт № 184) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Заявником подано Висновок № 278 ЛКК КНП « Бурштинський  міський центр 

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

Франківської області» від 26.07.2022 , відповідно до якого Николайко М.С.. потребує 

постійного стороннього догляду, нездатний до самообслуговування. Довідка лікувальної 

установи про стан здоров’я фізичної  дієздатної особи, яка за станом здоров’я  не може 

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки не надана. 

  Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   2 

        Проти     -   немає 



        Утримались -   17 

Вирішили: рішення не прийняте, оскільки не отримало більшості голосів від загального 

складу Виконавчого комітету Бурштинської міської ради.. 

Слухали :Про реєстрацію помічником Макара Ярослава Богдановича  дієздатній фізичній 

особі Стельмахові Петрові Олексійовичу, який за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки.(Проєкт №185) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Заявником подано Висновок № 284 ЛКК КНП « Бурштинський  міський центр 

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

Франківської області» від 28.07.2022 , відповідно до якого Стельмах П.О. потребує 

стороннього догляду. Довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної  дієздатної 

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

обов’язки не надана. 

  Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   2 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   17 

Вирішили: рішення не прийняте, оскільки не отримало більшості голосів від загального 

складу Виконавчого комітету Бурштинської міської ради.. 

Слухали : Про реєстрацію помічником Бучія Дмитра Богдановича  дієздатній фізичній 

особі Мельнику Михайлу Степановичу, який за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки( Проєкт № 186) 

Доповідає: В.Чуйко – заступник міського голови 

 Заявником подано Висновок № 51 ЛКК ПВ КНП « Бурштинська центральна міська 

лікарня  Бурштинської  Івано-Франківської області від 02.05.2022 , відповідно до якого  

Мельник М.С. потребує постійного стороннього догляду та не здатний до 

самообслуговування. . Довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної  дієздатної 

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

обов’язки не надана. 

  Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   2 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   17 

 

Вирішили: рішення не прийняте, оскільки не отримало більшості голосів від загального 

складу Виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

 Слухали: Про реєстрацію помічником Сернецького Ігоря Івановича дієздатній фізичній 

особі Сернецькому Івану Григоровичу, який за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки.(Проєкт № 187) 

Доповідає: В.Чуйко – заступник міського голови 

 Заявником подано Висновок № 249 ЛКК ПВ КНП « Бурштинська центральна міська 

лікарня  Бурштинської  Івано-Франківської області від 08.07.2022 , відповідно до якого  

Сернецький І.Г. потребує постійного стороннього догляду та не здатний до 

самообслуговування. . Довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної  дієздатної 

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

обов’язки не надана. 

  Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   2 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   17 

 



Вирішили: рішення не прийняте, оскільки не отримало більшості голосів від загального 

складу Виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

Слухали : Різне    
 
 

Міський голова                                                                                              Василь АНДРІЄШИН 

 

Протокол вела 

Керуючий справами виконкому                                                          Надія Кицела 


