
 ПРОТОКОЛ №16  

 

чергового  засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від  24.11.2022 року                   Розпочато засідання о 14.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання о 16.35 год.    

 

Присутні:   17 членів виконавчого комітету - список додається. 

   Р.Витриховський ,член виконкому прибув 0 14.40 год.      

Відсутні: В.Василик ,  М.Матейко, В.Гулик , Л.Кліщ, О.Харів  

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  засідання виконавчого комітету міської ради.  

Виступив: Василь Андрієшин –  міський голова.  

 Проінформував присутніх  про ситуацію в місті з енергозабезпечення  та в 

загальному про ситуацію в містах –енергетиках, які  постраждали внаслідок ракетних 

ударів.  

 Запропонував  розпочати роботу засідання виконавчого комітету та затвердити 

проект Порядку денного засідання виконавчого комітету . 

 Проект порядку денного складається із 36 питань:       

1.Про затвердження Фінансового плану на 2023 рік Комунального некомерційного 

підприємства « Бурштинський міський центр первинної медико- санітарної допомоги» 

Бурштинської міської  ради Івано-Франківської області ( Проект № 276 ) 

Доповідач: О.Савчин – головний лікар КНП « Бурштинський  міський центр первинної 

медико- санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

2. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги ( Проект № 285) 

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

комунального майна  

3.Про затвердження Переліку платних послуг та тарифів на платні послуги, які надаються 

Комунальним підприємством «Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний  

клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради». (Проєкт № 295)       

Доповідач:О.Кобель - директор «КП КНП «СК «Бурштин» Бурштинської міської ради»                                                                                                                                                                                                                    

4. Про надання дозволу на розроблення зональної схеми та  схеми встановлення  місць 

розташування для паркування транспортних засобів на території м. Бурштин. (Проєкт № 

270) 
Доповідач:Т.Білоока - т.в.о. завідувач сектору містобудування та  архітектури 

5. Про роботу громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради. (Проєкт № 296) 

Доповідач:І.Драгун – заступник міського голови 

 6. Про звільнення учнів від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. (Проєкт № 294)                                                                   

Доповідач:Т.Зорій - начальник відділу культури туризму і зовнішніх зв’язків   

7. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти     

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт № 282)                                                                 



8. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт № 283)  

Доповідач:І.Томин – начальник відділу освіти      

9.  Про зняття із соціального супроводу сім’ї та припинення надання соціальної послуги 

«Соціального супроводу». (Проєкт № 277)     

10. Про взяття на облік сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та 

надання соціальної послуги соціального супроводу. (Проєкт № 278)    

Доповідач: Г.Олексин - завідувач сектору сім’ї відділу сім’ї, молоді та спорту                                   

11. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 271) 

12. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №272) 

13. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 273) 

14. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 274) 

15. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 275) 

16.Про надання дозволу на приватизацію житлового приміщення в гуртожитку.(Проєкт 

№ 284) 

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

комунального майна   

17. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом. (Проєкт 

№ 279)   
18. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом. (Проєкт 

№ 280) 

19.Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом. (Проєкт 

№ 281)    

Доповідач: І.Туз -  директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради»  

20. Про надання дозволу на укладення договору дарування земельної ділянки та 

нерухомого майна, а саме, нежитлової будівлі, магазину на ім’я малолітньої дитини. 

(Проєкт № 286)    

21. Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва які належать неповнолітній на праві 

спадщини за заповітом. (Проєкт № 287)     

Доповідач: С.Козар - начальник служби у справах дітей    

22. Про преміювання головного лікаря КНП « Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Савчин О.М. (Проєкт №269) 

23.Про доцільність реєстрації Пастуха Олега Юрійовича помічником дієздатної фізичної 

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

обов’язки. (Проєкт №260) 

24. Про доцільність реєстрації Біланіва Андрія Степановича помічником дієздатної 

фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт №261 ) 

25. Про доцільність реєстрації Пирча Степана Йосиповича помічником дієздатної фізичної 

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

обов’язки. (Проєкт №262 ) 

26. Про доцільність реєстрації Борисова Володимира Миколайовича помічником 

дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки. (Проєкт №263) 

27. Про доцільність реєстрації Перегінця Олега Ігоровича помічником дієздатної фізичної 

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

обов’язки. (Проєкт №264)  

28. Про доцільність реєстрації Курляка Михайла Володимировича помічником дієздатної 

фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт №265) 



29. Про доцільність реєстрації Олексіва Андрія Романовича помічником дієздатної 

фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.  (Проєкт №266 ) 

30. Про реєстрацію помічником Вартельника Богдана Андрійовича дієздатній фізичній 

особі Засєдко Богдану Степановичу, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки.  (Проєкт №288 ) 

31. Про реєстрацію помічником Войціховського Богдана Ярославовича дієздатній 

фізичній особі Войціховській Ганні Іванівні, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт №289 ) 

32. Про реєстрацію помічником Крисюка Віктора Олеговича дієздатній фізичній особі 

Крисюку Леоніду Микитовичу, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт №290 ) 

33. Про реєстрацію помічником Саранчука Романа Васильовича дієздатній фізичній особі 

Саранчуку Василю Яковичу, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки. (Проєкт №291 ) 

34. Про реєстрацію помічником Радечого Михайла Володимировича дієздатній фізичній 

особі Радечі Оксані Степанівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт №292 ) 

35. Про реєстрацію помічником Тринадцятого Романа Михайловича дієздатній фізичній 

особі Тринадцятій Світлані Богданівні, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт №293 ). 

36. Різне. 

 

Міський голова  поставив на голосування проект Порядку денного за основу:  

 Результати голосування по даному питанню:  

      За          -  16 

                Проти         -   немає 

                Утримались       -   немає 

Вирішили : Прийняти Порядок денний за основу. 

Виступили: І.Драгун  – заступник міського голови: 

-за поданням начальника відділу ЖКГ і обліку комунального майна І.Герт за вх. 

№4276/02-29 від 22.11.2022  прошу включити в порядок денний Проект №297 «.Про 

затвердження Протоколу № 1 від 15.11.2022 засідання конкурсної комісії щодо 

проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Бурштинської міської територіальної громади  п.11 Порядку денного.; 

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

Н.Кицела – керуюча справами  виконкому внесла технічну правку :  Доповідачем проекту 

№ 297 буде Г.Пендерецька – головний спеціаліст відділу культури та туризму і зовнішніх 

зв’язків ( Т.Зорій – у відрядженні) 

Міський голова В.Андрієшин поставив на голосування пропозицію до Порядку  денного 

І.Драгуна,  заступника міського голови , а саме : 

 За включення Проекту рішення № 297         

        Результати голосування по даному питанню:  

                     За              -  16 

                               Проти                 -  немає 

                               Утримались       -  немає 

  

Вирішили :  Підтримати зміни до Порядку денного за пропозицією І.Драгуна . 



Міський голова   поставив на голосування  проект Порядок денного засідання  

виконавчого комітету в цілому: 

          Результати голосування по даному питанню:  

                     За              -  16 

                               Проти                 -  немає 

                               Утримались       -  немає 

Вирішили : Затвердити наступний Порядок денний  засідання виконавчого комітету:  
1.Про затвердження Фінансового плану на 2023 рік Комунального некомерційного 

підприємства « Бурштинський міський центр первинної медико- санітарної допомоги» 

Бурштинської міської  ради Івано-Франківської області ( Проект № 276 ) 

Доповідач: О.Савчин – головний лікар КНП « Бурштинський  міський центр первинної 

медико- санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

2. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги ( Проект № 285) 

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

комунального майна. 

3.Про затвердження Переліку платних послуг та тарифів на платні послуги, які надаються 

Комунальним підприємством «Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний  

клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради». (Проєкт № 295)       

Доповідач:О.Кобель - директор «КП КНП «СК «Бурштин» Бурштинської міської ради»                                                                                                                                                                                                                    

4. Про надання дозволу на розроблення зональної схеми та  схеми встановлення  місць 

розташування для паркування транспортних засобів на території м. Бурштин. (Проєкт № 

270) 
Доповідач:Т.Білоока - т.в.о. завідувач сектору містобудування та  архітектури 

5. Про роботу громадської комісії з житлових питаньпри виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради. (Проєкт № 296) 

Доповідач:І.Драгун – заступник міського голови 

6. Про звільнення учнів від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. (Проєкт № 294)                                                                   

Доповідач:Т.Зорій - начальник відділу культури туризму і зовнішніх зв’язків   

7. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти     

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт № 282)                                                                 

8. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт № 283)  

Доповідач:І.Томин – начальник відділу освіти      

9.  Про зняття із соціального супроводу сім’ї та припинення надання соціальної послуги 

«Соціального супроводу». (Проєкт № 277)     

10. Про взяття на облік сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та 

надання соціальної послуги соціального супроводу. (Проєкт № 278)    

Доповідач: Г.Олексин - завідувач сектору сім’ї відділу сім’ї, молоді та спорту                                   

11.Про затвердження Протоколу № 1 від 15.11.2022 засідання конкурсної комісії щодо 

проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Бурштинської міської територіальної громади. (Проєкт №297 ). 

12. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 271) 

13. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №272) 

14. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 273) 

15. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 274) 

16. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 275) 

17.Про надання дозволу на приватизацію житлового приміщення в гуртожитку.(Проєкт 

№ 284) 

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

комунального майна 

18. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом. (Проєкт 

№ 279)   



19. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом. (Проєкт 

№ 280) 

20.Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом. (Проєкт 

№ 281)    

Доповідач: І.Туз -  директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради»  

  

21. Про надання дозволу на укладення договору дарування земельної ділянки та 

нерухомого майна, а саме, нежитлової будівлі, магазину на ім’я малолітньої дитини. 

(Проєкт № 286)    

22. Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва які належать неповнолітній на праві 

спадщини за заповітом. (Проєкт № 287)     

Доповідач: С.Козар - начальник служби у справах дітей    

23. Про преміювання головного лікаря КНП « Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Савчин О.М. (Проєкт №269) 

24.Про доцільність реєстрації Пастуха Олега Юрійовича помічником дієздатної фізичної 

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

обов’язки. (Проєкт №260) 

25. Про доцільність реєстрації Біланіва Андрія Степановича помічником дієздатної 

фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт №261 ) 

26. Про доцільність реєстрації Пирча Степана Йосиповича помічником дієздатної фізичної 

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

обов’язки. (Проєкт №262 ) 

27. Про доцільність реєстрації Борисова Володимира Миколайовича помічником 

дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки. (Проєкт №263) 

28. Про доцільність реєстрації Перегінця Олега Ігоровича помічником дієздатної фізичної 

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

обов’язки. (Проєкт №264)  

29. Про доцільність реєстрації Курляка Михайла Володимировича помічником дієздатної 

фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт №265) 

30. Про доцільність реєстрації Олексіва Андрія Романовича помічником дієздатної 

фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.  (Проєкт №266 ) 

31. Про реєстрацію помічником Вартельника Богдана Андрійовича дієздатній фізичній 

особі Засєдко Богдану Степановичу, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки.  (Проєкт №288 ) 

32. Про реєстрацію помічником Войціховського Богдана Ярославовича дієздатній 

фізичній особі Войціховській Ганні Іванівні, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт №289 ) 

33. Про реєстрацію помічником Крисюка Віктора Олеговича дієздатній фізичній особі 

Крисюку Леоніду Микитовичу, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт №290 ) 

34. Про реєстрацію помічником Саранчука Романа Васильовича дієздатній фізичній особі 

Саранчуку Василю Яковичу, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки. (Проєкт №291 ) 

35. Про реєстрацію помічником Радечого Михайла Володимировича дієздатній фізичній 

особі Радечі Оксані Степанівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт №292 ) 



36. Про реєстрацію помічником Тринадцятого Романа Михайловича дієздатній фізичній 

особі Тринадцятій Світлані Богданівні яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт №293 ). 

37. Різне. 

                                                                     

Слухали:Про затвердження Фінансового плану на 2023 рік Комунального 

некомерційного підприємства « Бурштинський міський центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Бурштинської міської  ради Івано-Франківської області ( Проект № 

276 ) 

Доповідає: О.Савчин – головний лікар КНП « Бурштинський  міський центр первинної 

медико- санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

  Ознайомила із проектом рішення та проінформувала присутніх  про штатну 

чисельність працівників підприємства та кількість  задекларованого населення. 

Охарактеризувала дохідну та витратну частину фінансового плану на 2023  рік. 

(інформація додається) 

Вирішили: рішення № 257 додається.                  

                       Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про встановлення тарифів на ритуальні послуги ( Проект № 285) 

Доповідає: О.Леськів – в.о. директора КП « Еко-Сервіс» . Проінформувала  про послуги , 

які будуть надаватися КП «Еко-Сервіс» та їхню вартість відповідно до калькуляцій 

розрахунку. Дані тарифи розроблені відповідно до ст.9 Закону України « Про поховання 

та похоронну справу» та наказу Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 р. №194. 

Виступила : Н.Кицела – керуюча справами виконкому запропонувала  п.2.  проекту 

рішення після слів,  ввести в дію, доповнити наступним текстом: « з 01.01.2023 року». 

 Міський голова поставив на голосування проект рішення : 

               За основу  

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

               За доповнення Н.Кицели :                         

                       Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

                В цілому : 

                       Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Вирішили: рішення № 258 додається.     

Відлучився А.Іваськів – член виконкому           

Слухали: Про затвердження Переліку платних послуг та тарифів на платні послуги, які 

надаються Комунальним підприємством «Комунальне некомерційне підприємство 

«Спортивний  клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради». (Проєкт № 295)       



Доповідає: О.Кобель - директор «КП КНП «СК «Бурштин» Бурштинської міської ради» . 

Ознайомив з проектом рішення та ознайомив із послугами, які будуть надаватися 

Комунальним підприємством «Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний  

клуб «Бурштин» і запропонував в зв’язку з його доопрацюванням та відповідно до 

службової записки  від 23.12.2023 за №1 додаток проекту рішення викласти в новій 

редакції.   

 Міський голова поставив на голосування проект рішення : 

               За основу  

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

               За пропозицію О.Кобеля:                         

                       Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

                В цілому : 

                       Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

                                                                                                                                                  

Вирішили: рішення № 259 додається.                          
Слухали: Про надання дозволу на розроблення зональної схеми та  схеми встановлення  

місць розташування для паркування транспортних засобів на території м. Бурштин. 

(Проєкт № 270) 
Доповідач:Т.Білоока – головний спеціаліст  сектору містобудування та  архітектури 

Виступили: В.Андрієшин – міський голова зазначив, що необхідно прискорити  

вирішення даного питання і в найближчий терміни розроблену зональну схему  подати на 

затвердження міською радою. 

Вирішили : рішення № 260 додається.      

                   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає               

Слухали: Про роботу громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради. (Проєкт № 296) 

Доповідач:І.Драгун – заступник міського голови ( інформація додається) 

Вирішили: рішення № 261 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15  

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: 6. Про звільнення учнів від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. (Проєкт 

№ 294)                                                                   
Доповідає: Г.Пендерецька- головний спеціаліст відділу культури  та туризму і зовнішніх 

зв’язків. Ознайомила із проектом рішення та додатково поданими заявами  гр. Шувар 

Х.С., Іванової Л.С. та запропонувала звільнити іхній дітей від оплати за відвідування 

ДМШ в зв’язку із статусом багатодітної сім’ї та сім’ї учасника бойових дій.  

Міський голова поставив на голосування проект рішення : 



               За основу  

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

               За доповнення автора проеку:                          

                       Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

                В цілому : 

                       Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Вирішили : рішення № 262  додається.    

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої 

освіти     Бурштинської територіальної громади. (Проєкт № 282)   

Доповідає:І.Томин – начальник відділу освіти і науки . Ознайомила із проектом рішення 

та поданими заявами і документами , які необхідні для звільнення від оплати за 

харчування дітей у закладах загальної середньої освіти.  Крім того, після реєстрації 

проекту рішення від гр. Михайлик Л.П. та гр..Османової Л.А. поступили заяви та 

документи щодо надання пільги на харчування їхніх дітей в ЗСО.   

 І.Томин запропонувала доповнити проект рішення наступним текстом : 

« п.8. Задовільнити заяву гр.Михайлик Любові Петрівни, звільнити від оплати за 

харчування у Насташинській філії Бурштинського ліцею №2 її дочку-Михайлик Андріяну 

Володимирівну, 21.12.2011 р.н., з 09.11.2022р. по 1.12.2022 р. на 100% у зв’язку зі 

статусом малозабезпеченої сім’ї ; 

п.9  Задовільнити заяву гр.Османової Лейли Аликівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинській гімназії №1 її сина- Османова Сейдамета  Сейтосмановича, 27.07.2011 

р.н., з 07.11.2022р. по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом внутрішньо переміщеної 

сім’ї ;». Відповідно п.8, п.9 проекту рішення стає п.10, п.11. 

Міський голова поставив на голосування проект рішення : 

               За основу  

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

               За доповнення автора проеку:                          

                       Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

                В цілому : 

                       Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Вирішили : рішення № 263 додається.                                                            



Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт № 283)  

Доповідає:І.Томин – начальник відділу освіти  і науки.  Ознайомила із проектом рішення 

та поданими заявами і документами , які необхідні для звільнення від оплати за 

харчування дітей у закладах  дошкільної освіти.  Крім того, після реєстрації проекту 

рішення від гр.гр. Варганової Д.А., Фардиги Г.І., Богуцького Є.О., Телебан Р.В. поступили 

заяви та документи щодо надання пільги на харчування їхніх дітей в ЗДО.   

 І.Томин запропонувала доповнити проект рішення наступним текстом : 

« п.3. Задовільнити заяву гр. Варганової Дар’ї Анатоліївни, звільнити від оплати за 

харчування у  Бурштинському ЗДО №6 «Пролісок» її сина – Варганова Кирила 

Денисовича, 02.03.2017 р.н., з 09.11.2022 р. по 31.12.2022 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

внутрішньо переміщеної особи; 

п.4. Задовільнити заяву гр. Телебан Раїси Владиславівни, звільнити від оплати за 

харчування у  Бурштинському ЗДО №2 «Берізка» її сина – Телебанова Андрія 

Дмитровича, 01.09.2020 р.н., з 22.11.2022 р. по 31.12.2022 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

внутрішньо переміщеної особи; 

п.5. Задовільнити заяву гр. Богуцького Єгора Миколайовича, звільнити від оплати за 

харчування у  Бурштинському ЗДО №2 «Берізка» його дочку – Богуцьку Мирославу 

Єгорівну, 16.01.2019 р.н., з 22.11.2022 р. по 31.12.2022 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

внутрішньо переміщеної особи;  

п.6. Задовільнити заяву гр. Фардиги Галини Ігорівни, звільнити від оплати за харчування у  

Бурштинському ЗДО №2 «Берізка» її дочку – Фардигу Христину Ігорівну, 20.01.2020 р.н., 

з 09.11.2022 р. по 31.12.2022 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько -  учасник бойових 

дій.»  Відповідно п.3, п.4 стає п.7, п.8 проекту рішення. 

Міський голова поставив на голосування проект рішення : 

               За основу  

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

               За доповнення автора проеку:                          

                       Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

                В цілому : 

                       Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Вирішили : рішення № 264 додається. 

Cлухали: Про зняття із соціального супроводу сім’ї та припинення надання соціальної 

послуги «Соціального супроводу». (Проєкт № 277)     

Доповідає: Г.Олексин –- завідувач сектору сім’ї відділу сім’ї, молоді та спорту                                   

  Проінформувала про обставини, які склалися у сім’ї, яка перебувала на 

соціальному супроводі та зібраними документами ,  які дають підставу для зняття із 

соціального супроводу. 

Вирішили: рішення № 265  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 



        Утримались -   немає 

Слухали: Про взяття на облік сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та 

надання соціальної послуги соціального супроводу. (Проєкт № 278)    

Доповідає: Г.Олексин - завідувач сектору сім’ї відділу сім’ї, молоді та спорту                                   

  Ознайомила із проектом рішення та документами , які необхідні для взяття на 

соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Проінформувала про матеріально-побутові умови проживання сімей. Також зазначила , 

що було обстежено сім’ю гр.Фітель А.Г. с.Сарники та встановлено , що дана сім’я 

потребує соціального супроводу . Запропонувала внести доповнення до  п.1 проекту 

рішення ,а саме : 

« 1.3. Фітель Анжеліки  Георгіївни, с.Сарники, вул.. Б.Хмельницького,77» 

Міський голова поставив на голосування проект рішення : 

               За основу  

                         Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

               За доповнення автора проеку:                          

                       Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

                В цілому : 

                       Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   15 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Вирішили: рішення № 266  додається.                                                                                                                                                                                                       

Слухали: Про затвердження Протоколу № 1 від 15.11.2022 засідання конкурсної комісії 

щодо проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Бурштинської міської територіальної громади. (Проєкт №297 ).  

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

комунального майна . Ознайомила присутніх з Протоколом №1від 15.11.2023 засідання 

конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових 

відходів на території громади та запропонувала ввести в дію рішення комісії , згідно якого 

КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» визначено переможцем конкурсу на надання 

послуг з вивезення побутових відходів строком на 5 років з 24.11.2022 року 

Вирішили : рішення № 267 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За         -   16 

        Проти        -   немає 

        Утримались    -   немає 

Прибув Р.Витриховський  - член виконкому 

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 271)  

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

комунального майна.  

Вирішили : рішення № 268 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За         -   16 

        Проти        -   немає 



        Утримались    -   немає 

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №272)  

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

комунального майна   

Вирішили : рішення № 269 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За         -   16 

        Проти        -   немає 

        Утримались    -   немає 

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 273)  

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

комунального майна   

Вирішили : рішення № 270 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За         -   16 

        Проти        -   немає 

        Утримались    -   немає 

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 274)  

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

комунального майна   

Вирішили : рішення № 271 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За         -   16 

        Проти        -   немає 

        Утримались    -   немає 

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 275)  

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

комунального майна   

Вирішили : рішення № 272 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За         -   16 

        Проти        -   немає 

        Утримались    -   немає 

 Слухали:Про надання дозволу на приватизацію житлового приміщення в 

гуртожитку.(Проєкт № 284) 

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

комунального майна   

Вирішили : рішення № 273 додається. 

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За         -   16 

        Проти        -   немає 

        Утримались    -   немає 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом. 

(Проєкт № 279)  

Доповідає: І.Туз -  директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» . 

Ознайомив присутніх з проектно-кошторисною документацією за робочим проектом 

«Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Шевченка в м.Бурштин» та запропонував 

затвердити її. 

Виступили: В.Андрієшин- міський голова дав роз’яснення щодо необхідності 

будівництва каналізаційної мережі в старій частині міста. 

Вирішили: рішення № 274  додається.   



              Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом. 

(Проєкт № 280)  

Доповідає: І.Туз -  директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради .       

Ознайомив з проектом рішення та експертним звітом Філії ДП « Укрдежбудекспертиза» в 

Івано-Франківській області від 23 червня 2022 р. № 09-0395/01-21 та запропонував 
затвердити проектно-кошторисну документацію із експертним звітом за робочим проектом 

«Заходи з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і 

об’єкти в зоні зелених насаджень по вул. Міцкевича від ПК «Прометей» до водовідного каналу по 

вул. Липовій в місті Бурштин.(Капітальний ремонт)». 

Вирішили: рішення № 275  додається 

              Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом. 

(Проєкт № 281)    

Доповідає: І.Туз -  директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» . 

Запропонував затвердити проектно-кошторисну документацію із експертним звітом за 

робочим проектом «Впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, 

зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря: 

проведення ресурсозберігаючих, інноваційних , енергоефективних заходів шляхом 

будівництва котельні на твердому паливі у Задністрянському ліцеї   по вул. Шевченка,  1А 

в с. Задністрянське Івано-Франківського району  Івано- Франківської області (нове 

будівництво) ( експертний звіт ТОВ «НВП «Міжрегіональна будівельна ексертиза»  від 30 

вересня 2022р № 0254-22Е). 

Вирішили: рішення № 276  додається.     

              Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про надання дозволу на укладення договору дарування земельної ділянки та 

нерухомого майна, а саме, нежитлової будівлі, магазину на ім’я малолітньої дитини. 

(Проєкт № 286) 

Доповідач: С.Козар - начальник служби у справах дітей. Ознайомила  із заявою гр. Чави 

Наталії Георгіївни про надання дозволу на укладення договору дарування земельної 

ділянки та нерухомого майна, а саме, нежитлової будівлі, магазину, за адресою 

м.Бурштин, вул.С.Бандери, 80-А на ім’я малолітньої доньки Чави Тетяни Володимирівни, 

11.02.2009 р.н. та доданими документами,  рішенням комісії з питань захисту прав дитини 

виконкому міської ради від 04.11.2022 року. Проінформувала про те, що комісія детально 

вивчала дане питання і було доручено юридичному відділу вивчити юридичну сторону 

укладання даного договору. А також було обговорено питання сплати податків за 

нежитлове приміщення та аренду землі. 

Виступили : В.Андрієшин-міський голова задав запитання , чи на даний час існує 

заборгованість по сплаті податків до міського бюджету за нерухоме майно та землю по 

даному об’єкту. С.Козар надала відповідь. 



  

Вирішили: рішення № 277  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва які належать неповнолітній на 

праві спадщини за заповітом. (Проєкт № 287)     

Доповідає: С.Козар - начальник служби у справах дітей. Ознайомила із заявою Шпирналь 

Кароліни Іванівни, 21.07.2008 р.н. про надання дозволу Шпирналь Мар’яні Михайлівні на 

укладення договорів оренди земельних ділянок для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, площею 0,6051 га та площею 0,3441 га діяти від 

імені її неповнолітньої доньки Шпирналь Кароліни Іванівни, 21.07.2008 р.н., які належать 

їй на праві спадщини за заповітом та рішенням комісії з питань захисту прав дитини 

виконкому міської ради від 04.11.2022 року. 

Вирішили: рішення № 278  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали:Про преміювання головного лікаря КНП « Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Савчин О.М. (Проєкт №269) 

Доповідає: В.Чуйко-заступник міського голови. Ознайомив із проектом рішення та 

зверненням представника трудового колективу КНП « Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Т.Кропельницької, а також зазначив , що 

працівники даного підприємства щомісячно перечисляють кошти на БФ «Сурма» для 

потреб ЗСУ і звернувся з проханням перечистити частину коштів на придбання машини 

для військовослужбовців. 

Вирішили: рішення № 279  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали:Про доцільність реєстрації Пастуха Олега Юрійовича помічником дієздатної 

фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт №260) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови. Починаючи з серпня місяця ми 

розглядаємо аналогічні заяви. І зараз ми повинні прийняти рішення щодо заяв , які 

поступили до виконкому і попередньо були розглянуті на засіданні опікунської ради та 

комісійно було обстежено умови проживання фізичної особи, яка за станом здоров’я не 

може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки. Розгляд даних заяв  

здійснюється відповідно до ЦКУ та прийнятих виконкомом нормативних документів. 

В.Чуйко зазначив, що попередньо мав розмову з військовим комісаром з приводу того,чи 

звільняється особа , яка зареєстровано помічником дієздатної фізичної особи, яка за 

станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки від 

виконання військового обов’язку, то відповідь була , що  дане рішення  не є підставою для 

звільнення від служби . Розглядається питання , чи особа має інших родичів, які могли б її 



доглядати. Зі своєї сторони ми надаємо допомогу тим людям, які потребуть стороннього 

догляду та допомоги, а особа вправі сама обрати собі помічника.  

Вирішили: рішення № 280  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали :Про доцільність реєстрації Біланіва Андрія Степановича помічником дієздатної 

фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт №261 )  

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови.  

Вирішили: рішення № 281  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про доцільність реєстрації Пирча Степана Йосиповича помічником дієздатної 

фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт №262 ) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 281  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про доцільність реєстрації Борисова Володимира Миколайовича помічником 

дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки. (Проєкт №263)  

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 282  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали : Про доцільність реєстрації Перегінця Олега Ігоровича помічником дієздатної 

фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт №264)  

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 283  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про доцільність реєстрації Курляка Михайла Володимировича помічником 

дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки. (Проєкт №265) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 284  додається.                                                                                                                                                                                                       



   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про доцільність реєстрації Олексіва Андрія Романовича помічником дієздатної 

фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.  (Проєкт №266 ) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 285  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про реєстрацію помічником Вартельника Богдана Андрійовича дієздатній 

фізичній особі Засєдко Богдану Степановичу, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки.  (Проєкт №288) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 285  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про реєстрацію помічником Войціховського Богдана Ярославовича дієздатній 

фізичній особі Войціховській Ганні Іванівні, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт №289 ) 

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 286  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про реєстрацію помічником Крисюка Віктора Олеговича дієздатній фізичній 

особі Крисюку Леоніду Микитовичу, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт №290 )  

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 287  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали:Про реєстрацію помічником Саранчука Романа Васильовича дієздатній фізичній 

особі Саранчуку Василю Яковичу, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт №291 )  

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 288  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 



 

Слухали: Про реєстрацію помічником Радечого Михайла Володимировича дієздатній 

фізичній особі Радечі Оксані Степанівні, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт №292 )  

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 289  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

 

Слухали: Про реєстрацію помічником Тринадцятого Романа Михайловича дієздатній 

фізичній особі Тринадцятій Світлані Богданівні яка за станом здоров’я не може 

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт №293 ).  

Доповідає: В.Чуйко- заступник міського голови 

Вирішили: рішення № 290  додається.                                                                                                                                                                                                       

   Результати голосування по даному питанню:  

                   За      -   16 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

37. Різне.  

Обговорено питання підсипки доріг в зимовий період та забезпечення старостинських 

округів необхідним матеріалом. 

Виступила: М.Михайлишин – начальник юридичного відділу та проінформувала 

присутніх про зміни , які відбулися до чинного законодавства, що стосується конфлікту 

інтересів. Порекомендувала із зазначеними змінами можна детально познайомитися на 

сайті НАЗК.                                                                   
 

 

Міський голова                                                                                    Василь АНДРІЄШИН 

 

Протокол вела 

керуючий справами виконкому                                                       Надія  КИЦЕЛА 


