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від  30.12.2022 року                   Розпочато засідання о 11.00 год. 

                                                                                    Закінчено засідання о 11.45 год.   

  

 

Присутні:   17 членів виконкому - список додається. 

Відсутні:  Р. Іванюк ,  М.Матейко, В.Гулик, Р.Витриховський , В.Василик 
Запрошені :  список додається. 

Місце проведення:  м. Бурштин, вул. С.Стрільців, 15 Івано-Франківського обл., 

приміщення ЦНАП 

 

Виступив: Василь Андрієшин –  міський голова зазначив, що на позачергове  засідання 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради зареєстровано 17 членів виконавчого 

комітету та запропонував розпочати роботу.  

 

Слухали: Про  Порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради. 

Виступили : В.Андрієшин –міський голова запропонував затвердити  проект Порядку 

денного позачергового  засідання виконавчого комітету, який складається із 4 питань : 

 

1.Про затвердження умов оренди майна та оголошень про передачу майна в оренду на 

аукціоні. ( Проект № 335) 

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

комунального майна. 

   2. Про визначення переліку обєктів та видів громадських та суспільно-корисних робіт на 

території Бурштинської міської ради та старостинських округах на 2023 рік . 

     ( Проект № 336) 

    Доповідач: Р.Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності провоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи. 

3. Про створення комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі 

та землекористувачам. 

    Доповідач:В. Копаниця – начальник земельно- екологічного відділу 

4. Різне. 

   Пропозицій та зауважень до проекту Порядку денного не поступало. 

Міський голова В.Андрієшин поставив на голосування  проект Порядку денного 

засідання виконавчого комітету  в цілому : 

          Результати голосування по даному питанню:  

                        За          -  17 

                Проти         -   немає 

                Утримались     -   немає 

 

Вирішили : Затвердити Порядок денний позачергового засідання виконавчого 

комітету в цілому. 

 

Слухали: Про затвердження умов оренди майна та оголошень про передачу майна в 

оренду на аукціоні. ( Проект № 335) 

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

комунального майна. Ознайомила з проектом рішення та запропонувала внести  зміни в 

проект рішення виконавчого комітету, а саме : в Умовах оренди майна та оголошення про 



передачу майна в оренду на аукціоні , які затверджуються пунктами 1-20 даного рішення , 

в рядках з назвою « Інформація про умови, на яких проводиться аукціон « замінити 

абзаци:  « Розмір гарантійного внеску -3250,00 грн. ( у розмірі стартової орендної плати на 

два місяці. При цьому розмір гарантійного внеску становить не менш як 0,5 розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленого станом на 1 січня поточного року ). Розмір 

реєстраційного внеску -650,00 грн. ( 10 % від мінімальної заробітної плати ).» на абзаци з 

таким змістом : « Розмір гарантійного  внеску - 3350,00 грн. ( у розмірі стартової орендної 

плати на два місяці. При цьому розмір гарантійного внеску становить не менш як 0,5  

розміру мінімальної заробітної плати, встановленого станом на 1 січня поточного року). 

Розмір реєстраційного внеску – 670,00 грн.( 10% від мінімальної заробітної плати).». 

 Дані зміни пов’язані із зміною з 01 січня 2023 року розміру мінімальної заробітної 

плати з 6500,0 грн. на 6700,0 грн.. 

  

Міський голова поставив  на голосування  проект рішення: 

                 - за основу  

  Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

     -за зміни запропоновані І.Герт: 

            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: Прийняти  рішення № 328  в цілому ( рішення додається)  

Слухали: Про визначення переліку об’єктів та видів громадських та суспільно-корисних 

робіт на території Бурштинської міської ради та старостинських округах на 2023 рік . 

 ( Проект № 336) 

Доповідає: Р.Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності провоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи. 

Вирішили: Прийняти  рішення № 329  в цілому ( рішення додається)  

Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Слухали: Про створення комісії з визначення розміру та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам. 

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

проектом рішення  та складом комісії з визначення розміру та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам , актом обстеження  стану та використання  

земельної ділянки , який пропонується до затвердження. Проінформував членів 

виконкому про порядок визначення та  відшкодування збитків, заподіяні тимчасовим 

зайняттям земельних ділянок відповідно  до постанови КМУ від 19.04.1993 за № 284 ( зі 

змінами). Обстеженням та нарахуванням збитків буде займатися комісія , яка за 

результатами роботи складатиме акт обстеження та використання земельної ділянки і буде 

направлено його на затвердження та прийняття виконавчим комітетом відповідного 

рішення. 



Виступили: В.Андрієшин, Б.Мазурик, А.Іваськів, І.Драгун, С.Копаниця  

    Вирішили: Прийняти  рішення № 330  в цілому ( рішення додається)  

Результати голосування по даному питанню:  

       За      -  17 

        Проти     -   немає 

        Утримались -   немає 

Протокольно доручити : 

1. Старостам старостинських округів подати комісії перелік земельних ділянок 

комунальної власності, які самовільно використовуються фермерами, без договору 

оренди, для вжиття відповідних заходів. 

2. Звіт комісії про проведену роботу заслухати на засіданні виконавчого комітету у 

липні 2023 року. 

  

   Слухали : Різне.  

 

 

Міський голова                                                                                Василь  АНДРІЄШИН  

 

Протокол вела 

Керуючий справами виконкому                                                   Надія КИЦЕЛА 


