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ПРОТОКОЛ 

від 24 грудня 2019 року                                                                                                      №14 

 

Спільного засідання: 

- Комісії з питань бюджету та економічного розвитку; 

- Комісії  з питань гуманітарної політики; 

- Комісії з питань законності та етики. 

 

На засіданні присутні: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: 

1.Рик Володимир Любомирович – голова комісії 

3.Процик Андрій Степанович 

5.Іванюк Роман Степанович 

Комісія  з питань гуманітарної політики: 

1.Мазур Ірина Миколаївна – голова комісії 

2.Шкарпович Микола Васильович 

5.Бардашевський Ростислав Ярославович 

Комісія з питань законності та етики: 

1.Горват Любомир Іванович – голова комісії 

4.Василик Володимир Євстахійович 

5.Дулик  Ігор Остапович 

Запрошені: 

Н. Кицела – заступник міського голови; 

О. Петровська – начальник фінансового відділу; 

М. Михайлишин – начальник юридичного відділу; 

С. Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про вибір секретаря спільного засідання. 

2. Проєкт №1901. Про звернення Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області до Президента України. 

3. Проєкт №1900. Про створення комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано 

Франківської області. 
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СЛУХАЛИ: 1. Про вибір секретаря спільного засідання. 

ВИСТУПИВ: І. Мазур – запропонувала обрати секретарем спільного засідання депутата 

М. Шкарповича. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем спільного засідання – М. Шкарповича. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Проєкт №1901. Про звернення Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області до Президента України. 

ВИСТУПИВ: Л. Горват – ознайомив членів спільного засідання з проектом рішення та 

текстом звернення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 2, «утримались» - 1, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати прийняти даний проєкт рішення на позачерговому засіданні 

міської ради 27 грудня 2019 року. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Проєкт №1900. Про створення комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано Франківської 

області. 

ВИСТУПИЛА: Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з проєктом рішення та 

запропонувала розглядати кожен пункт проєкту рішення окремо і голосувати за кожен пункт 

окремо. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: розглядати кожен пункт проєкту рішення окремо і голосувати за кожен пункт 

окремо. 

 

ВИСТУПИВ: Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з п. 1 проєкту рішення 

№1900 – «Створити комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна 
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міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області шляхом 

реорганізації (перетворення) комунальної організації «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області (ЄДРПОУ______). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати прийняти п.1 проєкту рішення №1900 на позачерговому 

засіданні міської ради 27 грудня 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛА: Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з п. 2 проєкту рішення 

№1900 – «Визначити повне найменування новоствореної юридичної особи – комунальне 

некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області, скорочене найменування – КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня»» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати прийняти п.2 проєкту рішення №1900 на позачерговому 

засіданні міської ради 27 грудня 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛА: Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з п. 3 проєкту рішення 

№1900 – «Визначити наступне місцезнаходження підприємства: 77111 Івано - Франківська 

область, місто Бурштин, вулиця Шухевича, 18.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати прийняти п.3 проєкту рішення №1900 на позачерговому 

засіданні міської ради 27 грудня 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з п. 4 проєкту рішення №1900 – 

«Затвердити передавальний акт закладу охорони здоров’я «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області» 
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С. Сопільняк - ознайомив членів спільного засідання з проектом передавального акту, 

описом документів, господарських матеріалів та канцелярського приладдя, матеріалів та 

продуктів харчування, медикаментів, основних засобів, інших необоротних активів. 

Повідомив, що дані будуть уточнюватися, оскільки в передавальному акті дані відображено 

станом на 01.12.2019 року. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати прийняти п.4 проєкту рішення №1900 на позачерговому 

засіданні міської ради 27 грудня 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛА: Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з п. 5 проєкту рішення 

№1900 – «Визначити статутний капітал комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області у розмірі 5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати прийняти п.5 проєкту рішення №1900 на позачерговому 

засіданні міської ради 27 грудня 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з п. 6 проєкту рішення №1900 – 

«Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області» 

Л. Горват – запропонував внести наступні правки: 

- в п. 5.3.2. після слів «Кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти)» дописати «можуть бути 

на: »; 

- в п. 5.3.2.2. забрати слово «шляхом»; 

- в п. 6.1.6. після слів «Здійснювати власне будівництво, реконструкцію» дописати «за 

погодженням із Засновником»; 

- в п. 7.2. після слів «відповідно до порядку, визначеного законодавством України» дописати: 

«та медичний директор, який призначається на посаду і звільняється з неї Директором, за 

погодженням із Засновником. Медичним директором може бути призначено  лише  особу,  
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яка відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»; 

- в п. 7.4. викласти в наступній редакції: «Галицька районна рада, Галицька районна 

державна  адміністрація та інші територіальні громади, Бурштинська міська рада Івано – 

Франківської області укладає з Підприємством договори про надання медичного 

обслуговування за рахунок коштів районного бюджету, місцевих бюджетів міського 

бюджету  до підписання договору із Національною службою здоров’я України» 

- в п. 7.5.10 після слів «звільнення з роботи працівників Підприємства» дописати «з 

дотриманням гарантій передбачених трудовим законодавством України»; 

- п. 7.5.12. викласти в наступній редакції: «Призначає, за погодженням з  міським головою із 

Засновником, на посаду та звільняє з посади своїх заступників  медичного Директора і 

головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників 

структурних підрозділів, інших працівників». 

-  в п. 7.6. після слів «на Підприємстві створюється» дописати «Засновником», забрати слова 

«по одному представнику від кожної організації»; 

- в п. 7.8. замінити слова «заступник Директора» на «медичний Директор»; 

- в п. 8.2. після слів «Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників 

Підприємства затверджуються його Директором» дописати: «згідно чинного законодавства 

України». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати прийняти п.6 проєкту рішення №1900 із запропонованими 

змінами на позачерговому засіданні міської ради 27 грудня 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛА: Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з п. 7 проєкту рішення 

№1900 – «Визначити комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області правонаступником 

майна, прав та обов’язків комунальної організації «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської рад.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 



6 
 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати прийняти п.7 проєкту рішення №1900 на позачерговому 

засіданні міської ради 27 грудня 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛА: Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з п. 8 проєкту рішення 

№1900 – «Уповноважити голову комісії з реорганізації комунальної організації 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Сопільняка Сергія 

Михайловича підписати статут комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області та 

здійснити заходи відповідно до чинного законодавства для державної реєстрації 

вищезазначеної юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати прийняти п.8 проєкту рішення №1900 на позачерговому 

засіданні міської ради 27 грудня 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛА: Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з п. 9 проєкту рішення 

№1900 – «Продовжити трудові відносини з Сопільняком Сергієм Михайловичем на посаді 

директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, на умовах контракту від 

14 серпня 2015 року до 13 серпня 2022 року .» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 0, «утримались» - 0, «проти» - 3. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 0, «утримались» - 1, «проти» - 2. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 0, «утримались» - 0, «проти» - 3. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

Комісія законності та етики рекомендує викласти п. 9 в такій редакції: «Призначити 

Сопільняка Сергія Михайловича тимчасово виконуючим обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області, з моменту державної реєстраїї підприємства, на 

умовах контракту до моменту призначення керівника комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області за результатами конкурсу». 
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ВИСТУПИЛА: Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з п. 10 проєкту рішення 

№1900 – «Уповноважити міського голову внести відповідні зміни до контракту від 14 серпня 

2015 року шляхом укладання додаткової угоди.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 0, «утримались» - 0, «проти» - 3. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 0, «утримались» - 1, «проти» - 2. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 0, «утримались» - 0, «проти» - 3. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

Комісія законності та етики рекомендує викласти п. 9 в такій редакції: «Уповноважити 

міського голову укласти контракт з тимчасово виконуючим обов’язки директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області». 

 

ВИСТУПИЛА: Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з п. 11 проєкту рішення 

№1900 – «Передати активи, рухоме і нерухоме майно закладу охорони здоров’я комунальної 

організації «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області комунальному некомерційному підприємству «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 

правах оперативного управління» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати прийняти п.11 проєкту рішення №1900 на позачерговому 

засіданні міської ради 27 грудня 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛА: Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з п. 12 проєкту рішення 

№1900 – «Перерахувати на підставі платіжних доручень залишки коштів, утворених станом 

на дату припинення КО «Бурштинська центральна міська лікарня» (включно), з 

реєстраційних рахунків КО «Бурштинська центральна міська лікарня» за коштами 

спеціального фонду місцевих бюджетів та рахунків для зарахування до спеціального фонду 

місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкритих в управлінні 

Державної казначейської служби України у Галицькому районі, на рахунки правонаступника 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, відкриті в установах банків» 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати прийняти п.12 проєкту рішення №1900 на позачерговому 

засіданні міської ради 27 грудня 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛА: Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з п. 13 проєкту рішення 

№1900 – «Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Н.Кицелу та постійні комісії міської ради з питань гуманітарної політики (І. Мазур) і з 

питань бюджету та економічного розвитку (В. Рик).» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 0, «утримались» - 0, «проти» - 3. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 0, «утримались» - 0, «проти» - 3. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 0, «утримались» - 0, «проти» - 3. 

ВИСТУПИВ: А. Процик – запропонував контроль за виконанням рішення покласти на 

міського голову Роксолану Джуру. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія  з питань гуманітарної політики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

Комісія з питань законності та етики: «за» - 3, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати прийняти п.13 проєкту рішення №1900 на позачерговому 

засіданні міської ради 27 грудня 2019 року із запропонованими змінами. 

 

 

 

 

 

Секретар спільної комісії _______________     М. Шкарпович 

 

Голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку _____________ В. Рик 

 

Голова комісії з питань гуманітарної політики __________________   І. Мазур 

 

Голова комісії з питань законності та етики ________________   Л. Горват 


