
ПРОТОКОЛ №14  

 

позачергового   засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  11.10.2022 року                   Розпочато засідання о 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання о 15.40 год.    

 

Присутні:   17 ( сімнадцять)  членів виконавчого комітету  - список додається. 

Відсутні: 5 (п’ять) членів виконкому : М.Кропельницький,  О.Ріжко, В.Гулик , 

М.Матейко, Р.Витриховський 

Запрошені : начальники відділів, керівники установ, організацій (список додається) 

Місце проведення: м.Бурштин  вул.С.Бандери , 69  Івано-Франківської  обл., приміщення 

БК ім. Т.Шевченка 

Слухали: Про порядок денний  позачергового засідання виконавчого комітету міської 

ради.  

Виступив: Василь Андрієшин –  міський голова.  

  Запропонував  розпочати роботу позачергового засідання виконавчого комітету та 

затвердити проект Порядку денного засідання виконавчого комітету . 

 Проект порядку денного складається із 10 питань: 

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

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

(Проект №233) 

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

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2021 року «Про бюджет 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік». (Проект №235 ) 

    Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

3.  Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 11.12.2020 №06/2-20 (Проект №231 ) 

4. Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно 

здійснити для забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади (Проект №232 ) 

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

інвестиційної діяльності 

5.  Про необхідність закупівлі КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» циркуляційних 

насосів для забезпечення роботи плавального басейну. (Проект №229 ) 

6. Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради ( Проект №230 ) 

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

7. Про внесення змін до Положення про порядок реєстрації помічника дієздатній фізичній 

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

обов’язки, затверджене рішенням виконавчого комітету від 29.06.2022 №15.(Проект №237)  

    Доповідач: З.Кудиба – головний спеціаліст юридичного відділу. 

8.Про затвердження програми фінансової підтримки Комунального некомерційного 

Підприємства «Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» на 2022-2025рр. 

(Проєкт №234) 



    Доповідач: М.Козар – начальник відділу у справах сім'ї, молоді і спорту  

9. Про затвердження переліку та вартості платних послуг які надаються КНП «Плавальний 

басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» (Проект №236 ) 

       Доповідач: В.Чуйко – заступник міського голови 

10.  Різне. 

 

Міський голова  поставив на голосування проект Порядку денного в цілому:  

 Результати голосування по даному питанню:  

      За          -  17 

                Проти         -   немає 

                Утримались       -   немає 

Вирішили : Прийняти Порядок денний  позачергово засідання виконкому в цілому. 

Слухали: Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки. (Проект № 233) 

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

проектом рішення та запитами , які  надійшли від  депутатів міської ради. 

Вирішили: рішення № 211 додається.                        

                        Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2021 року «Про бюджет 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік». (Проект №235 ) 

Доповідає: О.Петровська – начальник фінансового відділу.  

Ознайомила з проектом рішення та службовою запискою начальника фінансового 

відділу О.Петровської на ім’я міського голови від 11.10.2022 за вх. № 3588/02-29  про 

внесення доповнень до Проекту рішення  № 235 « Про внесення змін до рішення міської 

ради від 24 грудня 2021 року «Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади 

на 2022 рік».  

О.Петровська - автор проекту ,  відповідно до службової записки, внесла пропозицію 

щодо доповнення Проекту рішення , а саме:        

«п.1 доповнити наступним текстом: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний фонд 

сума,грн. 

 За рахунок екологічного податку  

01 Міська рада   

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

Благоустрій населених пунктів : відновлення дорожнього покриття: 

вул.Стуса,8  -70000,00 

відновлення дорожнього покриття: вул.Стуса,8,7,9+70000,00 

Поточний ремонт(заміна вікон) в ПК «Прометей» вул.Міцкевича,47 

м.Бурштин-96049,00 

-96049,00 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету 

-Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених 

на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або 

-596453,00 



зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і 

об'єкти по вул. Липова в місті Бурштин Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області (Експлуатаційне утримання вулиці Липова в 

місті Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області) 

,рішення м/р від 26.08.2022 №02/37-22 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету 

Утримання вулично-шляхової мережі в с.Юнашків по вул. Січових 

Стрільців, І.Кліща, Шевченка , Остаповича+199502,00 

Утримання вулично-шляхової мережі в с.Різдвяни по вул.Шевченка(до Бу 

ТЕС)+298000,00 

Утримання вулично-шляхової мережі в с.Сарники по вул.Шевченка 

+195000,00 

+692502,00 

 

П.2.доповнити наступним текстом: 

КПКВКМ

Б Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Міська рада   

0118240 

Заходи та роботи з територіальної оборони «Програма 

фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони на 2021-2023роки» +300000,00 

-300000,00 

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 

Програма залучення інвестицій в економіку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки  

-534634,00 

3718710 Резервний фонд місцевого бюджету +534634,00  

При цьому зменшити передачу з  загального фонду до бюджету розвитку на суму 834634,00грн.; 

-Проект рішення доповнити  пунктом 5 та викласти його в наступній редакції: 

«Кошти резервного фонду спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0118775 «Інші заходи за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету» в сумі 534634,00грн. для проведення заходів із захисту від підтоплення 

і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу по вул.Будівельників в м.Бурштин Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області (капітальний ремонт,коригування), (аварійні роботи). При цьому збільшити 

передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 534634,00грн.»». 

 При цьому п.5 стає п.6 , а п.6 стає п.7 проекту рішення. 

Виступили :  

В.Андрієшин, міський голова поставив на голосування проект рішення  

      - за основу                

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

   -за доповнення  О.Петровської, автора проекту: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   17 

        Проти     -   немає 



        Утримались -   немає 

 

      -в цілому: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Вирішили: рішення № 212 додається  

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

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 11.12.2020 №06/2-20 (Проект №231) 

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

інвестиційної діяльності  

Ознайомила з проектом рішення та внесла пропозицію доповнити проект рішення 

наступними  пп.. : 

«- 1.5.1Утримання вулично-шляхової мережі по вул.Шевченка в с.Різдвяни – 298000 ,0 грн.; 

-1.5.2.Утримання вулично-шляхової мережі по вул.Незалежності в с.Сарники -195000, грн. 

-1.5.3 Утримання вулично-шляхової мережі по вул.Січових Стрільців, І.Кліща, Остаповича, 

Шевченка в с.Юнашків – 199502,0 грн.». 

 В.Андрієшин, міський голова поставив на голосування проект рішення  

      - за основу                

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

   -за доповнення М.Назар, автора проекту: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

      -в цілому: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Вирішили: рішення №213 додається.               

Слухали: Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що 

необхідно здійснити для забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади 

(Проект №232 ) 
Доповідає: М.Назар – заступник  начальника  управління  економіки, праці та 

інвестиційної діяльності 

Вирішили: рішення № 214 додається.               

              Результати голосування по даному питанню:  

                   За       -  17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 



 

 

 

 

 

Слухали:Про необхідність закупівлі КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» 

циркуляційних насосів для забезпечення роботи плавального басейну. (Проект №229 ) 

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

Вирішили: рішення № 216 додається.                          

                        Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   17 

         Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради. ( Проект №230 ) 

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

Вирішили: рішення № 216 додається.                          

                        Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про внесення змін до Положення про порядок реєстрації помічника дієздатній 

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

виконувати обов’язки, затверджене рішенням виконавчого комітету від 29.06.2022 

№15.(Проект №237)  

Доповідає: З.Кудиба – головний спеціаліст юридичного відділу. Проінформувала про те, 

що з метою захисту прав та інтересів дієздатних фізичних осіб , які за станом здоров’я не 

можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки і потребують реєстрації 

їм  помічника, виконавчим комітетом було прийнято відповідне Положення . `20.09.2022 за  

№ 221 зареєстровано проект рішення « Про внесення змін до Положення про порядок 

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

здійснювати свої права та виконувати обов’язки». Даний проект рішення було розглянуто 

на засіданні виконкому 20.09.2022 та було прийнято рішення  направити його на 

доопрацювання та розглянути на наступному засіданні виконавчого комітету. З метою 

усунення  неузгодженостей  пропонується внести зміни  до  Положення про порядок 

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

здійснювати свої права та виконувати обов’язки».  Запропонований  проект передбачає 

внесення змін до переліку документів , які подаються зацікавленими особами , а також 

вносяться зміни в процедуру розгляду заяв.                            

Виступили: В.Чуйко , член виконкому .   Запропонував  вилучити у додатку до проекту 

рішення  № 237 від 07.10.2022 « Положення про порядок реєстрації помічника дієздатній 

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

виконувати обов’язки» абзац 3,4,5  пп.2.9 п.2. Порядок реєстрації помічника фізичній 

дієздатній особі.                    

В.Андрієшин, міський голова поставив на голосування проект рішення  

      - за основу                

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   17 



        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

   -за зміни запропоновані  В,Чуйко, члена виконкому: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

      -в цілому: 

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Вирішили: рішення № 217 додається.                          

Слухали:Про затвердження програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного Підприємства «Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської 

ради» на 2022-2025рр. (Проєкт №234) 

Доповідає: М.Козар – начальник відділу у справах сім'ї, молоді і спорту. Ознайомила  з 

проектом рішення та запропонувала внести технічні правки до проекту рішення.  

Вирішили: рішення № 218 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про затвердження переліку та вартості платних послуг які надаються КНП 

«Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» (Проект №236 ) 

Доповідає: В.Чуйко – заступник міського голови 

Виступили: В.Андрієшин , А.Іваськів, А.Козак 

Вирішили : рішення № 219  додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали : Різне    

 

Міський голова                                                                                    Василь АНДРІЄШИН 

 

Протокол вела 

Керуючий справами виконкому                                                       Надія Кицела 

 


