
Протокол 

засідання постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту 

 

від 07.12.2022                                                                                                                             № 11 

 

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, Дмитрів О. С. – завідувач сектору архітектури та містобудування. 

 

Порядок денний: 

 

1. Обрання секретаря комісії на час проведення даного засідання. 

2. Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди майна комунальної 

власності (Проект № 4743). 

3. Про передачу майна на правах оперативного управління (Проект № 4744). 

4. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території за межами 

населеного пункту села Різдвяни Бурштинської міської територіальної громади Івано-

Франківського району Івано-Франківської області (Проект № 4745). 

 

 

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 затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна 

Бурштинської міської територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди 

майна комунальної власності (Проект № 4743). 

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 передачу майна на правах оперативного управління (Проект № 4744). 

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

комунального майна. 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 1, «проти» - 1, «утримався» - 1. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій   + 

Тріщук Олена відсутня   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав  +  

Мацьків Володимир +   

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Рішення не прийнято. Комісія рекомендує здійснити погодження 

передачі майна на правах оперативного управління з в.о. директора КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Н. Сачинською, а також рекомендує винести даний проект 

рішення на розгляд чергової сесії Бурштинської міської ради. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території за 

межами населеного пункту села Різдвяни Бурштинської міської територіальної громади 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області (Проект № 4745). 

ДОПОВІДАЧ: Олег Дмитрів – завідувач сектору архітектури та містобудування. 

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

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій   + 

Тріщук Олена відсутня   

Карвацький Ігор відсутній   

Бардашевський Ростислав   + 

Мацьків Володимир   + 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Рішення не прийнято. Комісія рекомендує винести даний проект 

рішення на розгляд чергової сесії Бурштинської міської ради та просить дати доручення 

сектору архітектури та містобудування запросити представника ТОВ «ЛОГІСТ-ПОСТАЧ» 

для обговорення проекту рішення на сесії. 

 

 

 

 

 

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 № 4743 

 

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 

міської ради. 

 

Голова комісії                                                                                                    Андрій САВЧАК 
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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 № 4744 

 

Рішення комісією не прийнято. Комісія рекомендує здійснити погодження передачі майна 

на правах оперативного управління з в.о. директора КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Н. Сачинською, а також рекомендує винести даний проект рішення на розгляд 

чергової сесії Бурштинської міської ради. 

 

 

Голова комісії                                                                                                    Андрій САВЧАК 
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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 № 4745 

 

Рішення комісією не прийнято. Комісія рекомендує винести даний проект рішення на 

розгляд чергової сесії Бурштинської міської ради та просить дати доручення сектору 

архітектури та містобудування запросити представника ТОВ «ЛОГІСТ-ПОСТАЧ» для 

обговорення проекту рішення на сесії.  

 

Голова комісії                                                                                                    Андрій САВЧАК 
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