
Протокол 

засідання постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту 

 

від 21.11.2022                                                                                                                             № 10 

 

Засідання проводилося в приміщенні актового залу Бурштинської міської ради 

 

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

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

комунального майна. 

 

Порядок денний: 

 

1. Обрання секретаря комісії на час проведення даного засідання. 

2. Про приватизацію комунального майна Бурштинської міської територіальної громади  

(Проект № 4705). 

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

(Проект 4715). 

4. Про передачу майна на правах оперативного управління (Проект № 4716). 

5. Про безоплатну передачу нерухомого майна на баланс відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради (Проект № 4717). 

6. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

основних засобів (Проект № 4719). 

7. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

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

нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та припинення договору оренди земельної 

ділянки, площею 0,3280 га, кадастровий номер 2621210300:01:001:0957 (Проект № 4720). 

8. 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 (Проект № 4721). 

 

 

СЛУХАЛИ: Обрання секретаря комісії на час проведення даного засідання. 

ВИСТУПИВ: голова комісії Андрій Савчак запропонував обрати секретарем комісії на час 

проведення даного засідання, у зв’язку з тимчасовою відсутністю секретаря комісії Олени 

Тріщук, Ростислава Бардашевського. 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена відсутня   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію комунального майна Бурштинської міської територіальної 

громади  (Проект № 4705). 

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

комунального майна. 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена відсутня   



Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

сесії Бурштинської міської ради, а також рекомендує при створенні аукціонної комісії для 

продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Бурштинської міської 

територіальної громади включити до її складу членів постійної депутатської комісії з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття на баланс Бурштинської міської ради нежитлової 

будівлі (Проект 4715). 

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

комунального майна. 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена відсутня   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія рекомендує внести зміни в пункт 1 проекту рішення та 

викласти його в такій редакції: «1. Безоплатно прийняти на баланс Бурштинської міської 

ради нежитлову будівлю (приміщення колишньої школи) без зміни цільового призначення, 

яка знаходиться за адресою: с. Вигівка, вул. Перемоги.». 

Комісія підтримує проект рішення із внесеними змінами та рекомендує винести на розгляд 

сесії Бурштинської міської ради. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про передачу майна на правах оперативного управління (Проект № 4716). 

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

комунального майна. 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена відсутня   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

сесії Бурштинської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу нерухомого майна на баланс відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради (Проект № 4717). 

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

комунального майна. 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена відсутня   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   



РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

сесії Бурштинської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на 

списання основних засобів (Проект № 4719). 

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

комунального майна. 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена відсутня   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект 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 на баланс Бурштинської 

міської ради нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та припинення договору 

оренди земельної ділянки, площею 0,3280 га, кадастровий номер 2621210300:01:001:0957 

(Проект № 4720). 

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

комунального майна. 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена відсутня   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект 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 (Проект № 4721). 

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

комунального майна. 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена відсутня   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

сесії Бурштинської міської ради. 

 

 

Голова комісії                                                                           Андрій САВЧАК 

 

 

 

Секретар комісії                                                                      Ростислав БАРДАШЕВСЬКИЙ 



 

Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту до проекту рішення, винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

Проект рішення № 4705 

 

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської ради, а також рекомендує при створенні аукціонної комісії для продажу об’єктів 

малої приватизації комунальної власності Бурштинської міської територіальної громади 

включити до її складу членів постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. 

 

 

Голова комісії                                                                                                    Андрій САВЧАК 

 

Протокол № 10 від 21.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту до проекту рішення, винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

Проект рішення № 4715 

 

Комісія рекомендує внести зміни в пункт 1 проекту рішення та викласти його в такій 

редакції: «1. Безоплатно прийняти на баланс Бурштинської міської ради нежитлову будівлю 

(приміщення колишньої школи) без зміни цільового призначення, яка знаходиться за 

адресою: с. Вигівка, вул. Перемоги.». 

Комісія підтримує проект рішення із внесеними змінами та рекомендує винести на розгляд 

сесії Бурштинської міської ради. 

 

 

Голова комісії                                                                                                    Андрій САВЧАК 

 

Протокол № 10 від 21.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту до проекту рішення, винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

Проект рішення № 4716 

 

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської ради. 

  

 

Голова комісії                                                                                                    Андрій САВЧАК 

 

Протокол № 10 від 21.11.2022 

 

 

 

 

 

Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту до проекту рішення, винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

Проект рішення № 4717 

 

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської ради. 

  

 

Голова комісії                                                                                                    Андрій САВЧАК 

 

Протокол № 10 від 21.11.2022 

 

 

 

 

Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту до проекту рішення, винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

Проект рішення № 4719 

 

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської ради. 

  

 

Голова комісії                                                                                                    Андрій САВЧАК 

 

Протокол № 10 від 21.11.2022 

 



Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту до проекту рішення, винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

Проект рішення № 4720 

 

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської ради. 

  

 

Голова комісії                                                                                                    Андрій САВЧАК 

 

Протокол № 10 від 21.11.2022 

 

 

 

 

Висновки та рекомендації 

 

Постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту до проекту рішення, винесеного на розгляд 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 

Проект рішення № 4721 

 

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської ради. 

  

 

Голова комісії                                                                                                    Андрій САВЧАК 

 

Протокол № 10 від 21.11.2022 

 


