
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  
від 21.09.2022р.                                                                                                                                   №8 

 

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, Марія Козар – начальник відділу у справах молоді та спорту, Роман 

Іванюк – секретар ради, Володимир Чуйко – заступник міського голови  

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження Статуту Бурштинської міської територіальної громади (Проєкт 

№4541) 

2. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки Громадської організації 

«Футбольний клуб «Бурштин» на 2022 рік (Проєкт №4635) 

3. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо захисту громадян від енергетичного 

колапсу (Проєкт №4645) 

4. Про внесення змін в рішення міської ради від 26.08.2022 № 16/37-22 «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 №4646) 

5. Про внесення змін в рішення міської ради від 30.09.2021 № 18/19-21 «Про надання 

дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання основних засобів» 

(Проєкт №4647) 

6. Про списання та зняття з балансу Бурштинської міської ради основних засобів, який є 

комунальною власністю Бурштинської міської територіальної громади (Проєкт №4648) 

7. 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 4655) 

8. Про створення комунального некомерційного підприємства «Плавальний басейн 

«Дельфін» Бурштинської міської ради» (Проєкт 4656) 

9. Про погодження структури і чисельності штату комунального некомерційного 

підприємства «Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» (Проєкт 4658) 

10. 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 4659) 

11. Про створення комунального підприємства «Ритуальна служба Бурштинської міської 

ради» (Проєкт 4663) 

12. Про звільнення першого заступника міського голови Стаська Р.Б. та внесення змін до 

складу виконавчого комітету Бурштинської міської ради (Проєкт 4664) 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Бурштинської міської територіальної громади 

(Проєкт №4541) 

ДОПОВІДАЧ: Роман Іванюк – секретар ради 

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



 

 

2 
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 затвердження програми розвитку та фінансової підтримки Громадської 

організації «Футбольний клуб «Бурштин» на 2022 рік (Проєкт №4635) 

ДОПОВІДАЧ: Марія Козар – начальник відділу у справах молоді та спорту 

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 звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо захисту громадян від енергетичного 

колапсу (Проєкт №4645) 

ДОПОВІДАЧ: Ростислав Бардашевський  - депутат міської ради  

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 рішення міської ради від 26.08.2022 № 16/37-22 «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 №4646) 

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   
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Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

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

Бурштинської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 30.09.2021 № 18/19-21 «Про 

надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання основних 

засобів» (Проєкт №4647) 

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 списання та зняття з балансу Бурштинської міської ради основних засобів, 

який є комунальною власністю Бурштинської міської територіальної громади (Проєкт №4648) 

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 із змінами запропонованими автором 

проекту 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 4655) 

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 +   
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РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проєкт рішення при наявності письмового погодження 

директора КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Володимира Василика та 

рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про створення комунального некомерційного підприємства «Плавальний 

басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» (Проєкт 4656) 

ДОПОВІДАЧ: Марія Козар – начальник відділу у справах молоді та спорту 

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 погодження структури і чисельності штату комунального некомерційного 

підприємства «Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» (Проєкт 4658) 

ДОПОВІДАЧ: Марія Козар – начальник відділу у справах молоді та спорту 

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 у комунальну власність Бурштинської міської 

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

нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (Проєкт 4659) 

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 при умові підписання всіх актів 

приймання-передачі до чергової сесії.  

 

СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства «Ритуальна служба Бурштинської 

міської ради» (Проєкт 4663) 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Мацьків – депутат міської ради 
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ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 1; «проти» - 1; «утримався» - 2. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій  +  

Тріщук Олена   + 

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав   + 

Мацьків Володимир +   

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Про звільнення першого заступника міського голови Стаська Р.Б. та внесення 

змін до складу виконавчого комітету Бурштинської міської ради (Проєкт 4664) 

ДОПОВІДАЧ: Роман Іванюк – секретар ради 

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                  


