
  ПРОТОКОЛ № 2 
 

чергового засідання  виконавчого комітету 
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від  26.01.2023 року                   Розпочато засідання о 14.00  год. 

                                                                                    Закінчено засідання  о 15.15 год.   

  

 

Присутні:  19 членів виконкому ( кворум є) - список додається.  

Відсутні: А.Іваськів , А.Козак , В.Гулик 
Запрошені :  список додається. 

Місце проведення:  м. Бурштин вул. С.Бандери, 60 Івано-Франківської обл., приміщення БК 

ім. Тараса Шевченка. 

 

Слухали: Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради. 

Виступив: Василь Андрієшин –  міський голова зазначив, що на розгляд виконавчого 

комітету  внесено  21 проект.  

 

1. Про схвалення заходів «Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» на 2023 рік. (Проєкт №5 )  

Доповідач: Леонора Івасюк - начальник Управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності. 

2. Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами КП «Еко-

Сервіс Бурштинської міської ради». (Проєкт №330)   

Доповідач: Оксана Леськів - в.о. директора КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради». 

Співдоповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна.  

3. Про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. (Проєкт №8 ) 

 4. Про встановлення середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного 

поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і 

осіб з інвалідністю внаслідок війни. (Проєкт №10) 

Доповідач: Світлана Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 

5. Про затвердження переліку видів громадських та інших робіт тимчасового характеру на 

2023 рік. (Проєкт №13)   

Доповідач: Роман Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи. 

6. Про затвердження акту обстеження стану та використання земельних ділянок та 

затвердження розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття 

земельних ділянок за межами населеного пункту села Тенетники ТОВ «Мрія Фармінг 

Карпати». (Проєкт №16 )     

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

7. Про затвердження Плану проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих і 

спортивних майданчиків на території Бурштинської міської територіальної громади,  

періодичності їх огляду та обстеження. (Проєкт №18)    



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

комунального майна. 

8. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на І півріччя 2023 року. (Проєкт 

№17)    

Доповідач: Надія Кицела – керуючий  справами виконкому.     

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

територіальної громади. (Проєкт №6 )     

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

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №7 )    

Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 

11. Про звільнення учня від оплати за навчання в Бурштинській дитячій музичній школі. 

(Проєкт № 1)    

Доповідач: Тетяна Зорій – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків. 

12. Про виключення із списку квартирного обліку за місцем проживання. (Проєкт №12)    

Доповідач: Іван Драгун – заступник міського голови.                                                                                                                                                                                  

13. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №338 )                                                                                                                                                                                                               

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

№339 ) 

15. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №340 ) 

16. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №341)                                                                   

17. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №342 )    

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

№3)    

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

№4)    

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

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

комунального майна. 

21.Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди по вул. Шухевича, б/н, м. 

Бурштин  ФОП  Проців Л.М. (Проєкт №298 ) 

Доповідач: Олег Дмитрів -  завідувач сектору містобудування та архітектури, головний 

архітектор міста 

 22. Різне. 

 Виступили : Н.Кицела – керуючий справами виконкому внесла пропозицію зняти з 

розгляду проект рішення виконкому № 330 « Про встановлення тарифів на послуги з 

поводження з побутовими відходами КП « Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» , у зв’язку 

з необхідністю його доопрацювання. ( службова записка начальника відділу житлово- 

комунального господарства і обліку комунального майна  І.Герт  за вх. № 349/02-30 від 

25.01.2023) 

Результати голосування по даному питанню: за – 19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: затвердити (за виключенням, зняти з розгляду проект № 330)  проект порядку 

денного засідання виконавчого комітету за основу. 

Слухали: Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету у кількості 21 

питання в цілому. 

Виступив : В.Андрієшин 

Голосування : за -19, проти-0, утримались – 0  



Вирішили: Затвердити наступний порядок денний чергового засідання виконавчого 

комітету в цілому. 

 

1. Про схвалення заходів «Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» на 2023 рік. (Проєкт №5 )  

      Доповідач: Леонора Івасюк - начальник Управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності. 

2. Про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. (Проєкт №8 ) 

 3. Про встановлення середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного 

поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і 

осіб з інвалідністю внаслідок війни. (Проєкт №10) 

     Доповідач: Світлана Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 

4. Про затвердження переліку видів громадських та інших робіт тимчасового характеру на 

2023 рік. (Проєкт №13)   

     Доповідач: Роман Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи. 

5. Про затвердження акту обстеження стану та використання земельних ділянок та 

затвердження розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття 

земельних ділянок за межами населеного пункту села Тенетники ТОВ «Мрія Фармінг 

Карпати». (Проєкт №16 )     

    Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

6. Про затвердження Плану проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих і 

спортивних майданчиків на території Бурштинської міської територіальної громади,  

періодичності їх огляду та обстеження. (Проєкт №18)    

    Доповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна. 

7. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на І півріччя 2023 року. (Проєкт 

№17)    

      Доповідач: Надія Кицела – керуюча справами виконкому.     

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

територіальної громади. (Проєкт №6 )     

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

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №7 )    

     Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 

10. Про звільнення учня від оплати за навчання в Бурштинській дитячій музичній школі. 

(Проєкт № 1)    

Доповідач: Тетяна Зорій – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх 

зв’язків. 

 11. Про виключення із списку квартирного обліку за місцем проживання. (Проєкт №12)    

     Доповідач: Іван Драгун – заступник міського голови.                                                                                                                                                                                  

12. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №338 )                                                                                                                                                                                                               

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

№339 ) 

14. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №340 ) 



15. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №341)                                                                   

16. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №342 )    

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

№3)    

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

№4)    

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

   Доповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна. 

20.Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди по вул. Шухевича, б/н, м. 

Бурштин  ФОП  Проців Л.М. (Проєкт №298 ) 

     Доповідач: Олег Дмитрів -  завідувач сектору містобудування та архітектури, 

головний архітектор міста 

 21. Різне. 

 

 

Слухали: Про схвалення заходів «Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» на 2023 рік. 

(Проєкт №5 )  

Доповідає: Леонора Івасюк - начальник Управління економіки, праці та інвестиційної  

ознайомила з проектом рішення та зазначила, що бюджетом міської ради на 2023 

передбачено кошти  в сумі 2 млн. грн., а саме кошти передбачено на ремонт доріг , 

придбання пісчано- гравійної суміші , косіння трави, ремонт ліфтів та інші заходи. Даний 

проект доопрацьований  і автором проекту внесено пропозицію затвердити додаток  в новій 

редакції. 

Виступили: В.Андрієшин, міський голова звернув увагу на те , що даних коштів 

недостатньо на проведення робіт з благоустрою населених пунктів, утримання і розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури . На розгляд міської ради буде винесено 

питання про направлення додаткових коштів на програму соціально-економічного розвитку 

за рахунок вільного залишку . який утворився на початок 2023 року. 

Міський голова поставив на голосування проект рішення : 

- за основу 

за-19, проти -0 , утримались -0     

-за затвердження додатку  новій редакції  

 за-19, проти -0 , утримались -0     

- в цілому:                                                                                                                                                                                                                      

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 2 додається. 

Слухали: Про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. (Проєкт №8 ) 

Доповідає: Світлана Коцур – начальник відділу соціального захисту населення.   

Ознайомила присутніх з персональним складом Міжвідомчої ради та її основними  

завданнями . 

Виступили : В.Андрієшин , міський голова  

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

                    



Вирішили: рішення №3  додається. 

Слухали: Про встановлення середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення 

безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників 

Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни. (Проєкт №10) 

Доповідає: Світлана Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення №4  додається. 

Слухали: Про затвердження переліку видів громадських та інших робіт тимчасового 

характеру на 2023 рік. (Проєкт №13)   

Доповідає: Роман Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи. 

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 5 додається. 

Слухали:Про затвердження акту обстеження стану та використання земельних ділянок та 

затвердження розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття 

земельних ділянок за межами населеного пункту села Тенетники ТОВ «Мрія Фармінг 

Карпати». (Проєкт №16 )     

Доповідає: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу, який 

зазначив, що прийняття даного проекту рішення дозволить провести відшкодування збитків 

Бурштинській міській раді , яка є власником земель комунальної власності. Комісією з 

визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі було проведено обстеження 

земельних ділянок, за межами населеного пункту с.Тенетники , з метою визначення стану та 

дотримання  умов їх використання . Комісією встановлено, що ТОВ « Мрія Фармінг 

Карпати» самовільно зайняла земельні ділянки загальною площею 30,4145га., на яких 

здійснено посів , про що складено відповідний акт і проведено розрахунок недоотриманого 

доходу . Розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки 

складає 240958,88 грн..  

Виступили: В.Андрієшин, міський голова доручив комісії продовжити роботу по 

виявленню на території міської ради самовільно зайнятих земельних  ділянок.  

Міський голова поставив на голосування проект рішення в цілому. 

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 6 додається. 

Слухали: Про затвердження Плану проведення технічної інвентаризації та паспортизації 

дитячих і спортивних майданчиків на території Бурштинської міської територіальної 

громади, періодичності їх огляду та обстеження. (Проєкт №18)    

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

комунального майна. Ознайомила з проектом рішення та зазначила , що метою прийняття 

даного проекту рішення є проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих і 

спортивних майданчиків на території Бурштинської міської територіальної громади , а також 

забезпечення  їх утримання в належному стані. 

 І.Герт , автор проекту внесла пропозицію доповнити проект рішення п.3 та викласти його в 

наступній редакції: « Комісії, створеній  рішенням виконавчого комітету від 24.02.2022 № 37 

«Про проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих і спортивних 

майданчиків на території Бурштинської міської територіальної громади» для проведення  

технічної інвентаризації та паспортизації дитячих та спортивних майданчиків на території 

Бурштинської міської територіальної громади, протягом трьох місяців з моменту прийняття 



даного рішення провести технічну інвентаризацію та паспортизацію дитячих майданчиків по 

вул. Міцкевича ( паркова зона) у місті Бурштин та по вул.Л.Українки у с.Дем’янів»  .  

Відповідно п.3  даного проекту стає п.4 , а п.4 –п.5. 

Виступили : М.Матейко , В.Василик, Р.Витриховський. Було обговорено питання режиму 

роботи спортивних майданчиків у вечірній час та у вихідні дні на території спорткомплексу. 

Міський голова В.Андрієшин поставив на голосування проект рішення : 

- за основу 

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

за доповнення проекту п.3 ( пропозиція І.Герт) 

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

- в цілому: 

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 7 додається. 

Слухали: Про план роботи виконавчого комітету міської ради на І півріччя 2023 року. 

(Проєкт №17)    

Доповідає: Надія Кицела – керуючий справами виконкому.   

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 8  додається. 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №6 )     

Доповідає: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. Внесла доповнення до даного 

проекту та запропонувала затвердити його в новій редакції. 

Міський голова поставив на голосування проект рішення в новій редакції. 

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 9 додається. 

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

освіти Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №7 )    

Доповідає: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. . Внесла доповнення до даного 

проекту та запропонувала затвердити його в новій редакції. 

Міський голова поставив на голосування проект рішення в новій редакції. 

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 10 додається. 

Слухали: Про звільнення учня від оплати за навчання в Бурштинській дитячій музичній 

школі. (Проєкт № 1)    

Доповідає: Зоряна Курман – головний спеціаліст  відділу культури, туризму та зовнішніх 

зв’язків.  

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 11 додається. 

Слухали: Про виключення із списку квартирного обліку за місцем проживання. (Проєкт 

№12)  

Доповідає: Іван Драгун – заступник міського голови. 

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 12 додається. 

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №338) 

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

комунального майна.   

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 



Вирішили: рішення № 13 додається. 

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію житлового приміщення в гуртожитку. 

(Проєкт №339) 

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

комунального майна. 

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 14 додається. 

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №340 ) 

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

комунального майна.  

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 15 додається. 

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №341)                   

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

комунального майна.   

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 16 додається. 

Слухали:  Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №342) 

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

комунального майна. 

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 17 додається. 

Слухали:  Про надання дозволу на приватизацію житлового приміщення в гуртожитку. 

(Проєкт №3) 
Доповідає:   Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна. 

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 18 додається. 

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію житлового приміщення в гуртожитку.  

(Проєкт №4)    

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

комунального майна. 

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 19 додається. 

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

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

комунального майна.  

Голосування: за-19, проти-0, утримались -0 

Вирішили: рішення № 20 додається. 

Слухали: Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди по вул. Шухевича, б/н, 

м. Бурштин  ФОП  Проців Л.М. (Проєкт №298 ) 

Доповідає: Олег Дмитрів -  завідувач сектору містобудування та архітектури, головний 

архітектор міста. Ознайомив із заявою та поданими документами Проців Л.М. та зазначив, 

що до проекту рішення поступило зауваження від начальника юридичного відділу 

М.Михайлишин про те, що користування земельною ділянкою згідно Земельного кодексу 

України є платним. Речове право на користування земельною ділянкою виникає з моменту 



реєстрації такого. На даний час інвентаризація землі не проведена, схема розміщення 

тимчасових споруд відсутня. 

Виступили : В.Андрієшин, міський голова . Інвентаризація земельної ділянки не 

проведена , кошти  від користування земельною ділянки не будуть поступати відповідно до 

чинного законодавства. 

В обговоренні взяли участь: Р.Витриховський 

Міський голова поставив на голосування проект рішення в цілому. 

Голосування : за -0 , проти -0, утримались -19 

Вирішили: рішення з даного питання не прийнято, так як не набрало необхідної кількості 

голосів від загального складу виконавчого комітету. 

 

Слухали:  Різне. 

 

 

Міський голова        Василь АНДРІЄШИН 

 

Протокол вела 

Керуючий справами виконкому                                                            Надія КИЦЕЛА 

 

 

 

 

 
 


