
Протокол 

засідання постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту 

 

від 19.12.2022                                                                                                                             № 12 

 

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, Петровська О. І. – начальник фінансового відділу 

 

Порядок денний: 

 

1. Обрання секретаря комісії на час проведення даного засідання. 

2. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Бурштинської міської ради на 2023 рік (Проект № 4752). 

3. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 2023 рік 

(Проект № 4753). 

4. Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної 

громади на 2023 рік (Проект № 4754). 

5. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

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

Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) (Проект № 4756). 

6. Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2023 рік (Проект № 4746). 

 

 

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 Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Бурштинської міської ради на 2023 рік (Проект № 4752). 

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 затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та 

дверей у багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 2023 

рік (Проект № 4753). 

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 затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної 

громади на 2023 рік (Проект № 4754). 

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

комунального майна. 

ВИСТУПИВ: Андрій Савчак з пропозицією про умови співфінансування з проведення 

поточного та капітального ремонтів в багатоквартирному будинку (під’їзді) наступним 

чином: 

 –  кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного 

законодавства – не менше 30 % від вартості робіт; 

 – кошти міського бюджету Бурштинської міської територіальної громади – не 

більше 70 % від вартості робіт.  

 

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 із змінами 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 майна Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) (Проект № 

4756). 

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 бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2023 рік 

(Проект № 4746). 

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 зі змінами, запропонованими 

бюджетною комісією, 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 № 4752 

 

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 № 4753. 

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 № 4754 

Запропоновані зміни до проекту рішення: умови співфінансування з проведення поточного 

та капітального ремонтів в багатоквартирному будинку (під’їзді) здійснюються наступним 

чином: –  кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного 

законодавства – не менше 30 % від вартості робіт;  – кошти міського бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади – не більше 70 % від вартості робіт.  

 

 

Комісія підтримує проект рішення із запропонованими змінами 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 № 4756. 

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 № 4746. 

Комісія підтримує проект рішення зі змінами, запропонованими бюджетною комісією, та 

рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської міської ради. 

 

Голова комісії                                                                                                    Андрій САВЧАК 
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