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ПРОТОКОЛ 

від 09 січня 2020 року                                                                                                      №15 

 

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 

2.Процик Андрій Степанович 

3.Іванюк Роман Степанович 

Комісія  з питань гуманітарної політики: 

1.Мазур Ірина Миколаївна – голова комісії 

2.Шкарпович Микола Васильович 

3.Бардашевський Ростислав Ярославович 

4. Петровська Любов Ігорівна 

Комісія з питань законності та етики: 

1.Горват Любомир Іванович – голова комісії 

2.Василик Володимир Євстахійович 

3.Дулик  Ігор Остапович 

Запрошені: 

Н. Кицела – заступник міського голови; 

О. Петровська – начальник фінансового відділу; 

І. Кунів – начальник відділу «Центру надання адміністративних послуг»; 

І. Мельник – спеціаліст юридичного відділу; 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про вибір секретаря спільного засідання. 

2. Проєкт №1866. Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Бурштинської міської ради. 

3. Проєкт №1928. Про внесення змін до деяких рішень міської ради з питань надання 

адміністративних послуг. 
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4. Проєкт №1930. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. 

5. Проєкт №1931. Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про вибір секретаря спільного засідання. 

ВИСТУПИВ: В. Рик – запропонував 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: Проєкт №1866. Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Бурштинської міської ради. 

ВИСТУПИВ: І. Кунів – ознайомила членів спільного засідання з проектом рішення та 

зауваженнями Державної регуляторної служби України. Також було зазначено, що 

зауваження Державної регуляторної служби України буде додано до проекту рішення №1866 

і буде запропоновано для затвердження на позачерговому засіданні міської ради 10.01.2020р. 

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 даний проєкт рішення з додатками на позачерговому 

засіданні міської ради 10.01.2020р. 

 

 

СЛУХАЛИ: Проєкт №1928. Про внесення змін до деяких рішень міської ради з питань 

надання адміністративних послуг. 

ВИСТУПИВ: І. Кунів – ознайомила членів спільного засідання з проектом рішення, з 

Положенням про Центр надання адміністративних послуг, з Положенням про відділ «Центр 
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надання адміністративних послуг» та з Переліком послуг у сфері пенсійного забезпечення, 

які надаються на основі узгодженого рішення з Головним управлінням Пенсійного фонду 

України в Івано-Франківській області у Центрі надання адміністративних послуг. 

 

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 даний проєкт рішення з додатками на позачерговому 

засіданні міської ради 10.01.2020р. 

 

 

СЛУХАЛИ: Проєкт №1930. Про затвердження Порядку складання, затвердження та 

контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

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

області 

ВИСТУПИЛИ:  

Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з проєктом рішення та з текстом Порядку  

складання, затвердження та контролю виконання фінансового комунального некомерційного 

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

Франківської області. 

Л. Горват – запропонував в п.2.1. проєкту рішення після слів «подання на розгляд для» 

забрати слово «погодження». 

В. Рик – запропонував контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань законності та етики. 

Л. Горват – запропонував внести такі зміни: 

- в назві Порядку після слова «фінансового» внести «плану». 

 - у фразі «погодження/затвердження» вилучити слово «погодження» в тексті Порядку. 

- фразу «Орган управління» замінити на «Засновник» в тексті Порядку. 

- в п. 7 слово «районної» замінити на «міської». 

- в п. 11 фразу «Галицькій районній» замінити на «Бурштинській міській». 

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. 
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ВИРІШИЛИ: рекомендувати прийняти даний проєкт рішення з додатком на позачерговому 

засіданні міської ради 10.01.2020р. з наступними змінами: 

-  п.2.1. проєкту рішення після слів «подання на розгляд для» забрати слово 

«погодження». 

-  п.3 проєкту рішення замінити фразу «постійну комісію міської ради з питань 

бюджету та економічного розвитку Рика В.Л.» на  «постійну комісію міської ради з питань 

законності та етики». 

- в назві Порядку після слова «фінансового» внести «плану». 

 - у фразі «погодження/затвердження» вилучити слово «погодження» в тексті 

Порядку. 

- фразу «Орган управління» замінити на «Засновник» в тексті Порядку. 

- в п. 7 слово «районної» замінити на «міської». 

- в п. 11 фразу «Галицькій районній» замінити на «Бурштинській міській». 

 

 

СЛУХАЛИ: Проєкт №1931. Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

Л. Горват – запропонував внести такі зміни до Положення «Про порядок проведення 

конкурсного відбору на посаду директора комунального некомерційного підприємства 

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

області» : 

- додати нумерацію до назви розділів Положення. 

- фразу «Цей Порядок» замінити на «Положення» в тексті Положення. 

- в п.1. фразу «державного, комунального закладу охорони здоров’я» замінити на  

«комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», фразу «посади керівників 

державних та комунальних закладів» замінити на «посаду керівника комунального закладу», 

вилучити фразу «крім закладів охорони здоров’я військових формувань, а також 

правоохоронних органів спеціального призначення, утворених відповідно до законів». 
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- в п.2 вилучити речення «Особливості конкурсу для призначення керівників закладів, які 

провадять діяльність з надання вторинної медичної допомоги, можуть визначатися 

відповідними уповноваженими виконавчими органами управління власника закладу охорони 

здоров’я (далі — органи управління)». 

- в п.3 фразу «органу управління» замінити на «Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області (далі — Засновник)». 

- в п.4 після слів «формування конкурсної комісії» додати «(у разі необхідності оновлення її 

складу)». 

-   фразу «Орган управління» замінити на «Засновник» в тексті Положення. 

- в п.8 вилучити фразу «постійно діюча або». 

- слово «Порядок» замінити на слово «Положенням» в тексті. 

- в п. 11 вилучити фразу «у рівній кількості». 

- в п.11.1 після слів «представники Засновника» додати «3 особи». 

- в п.11.2 фразу «відповідного закладу» замінити на  «комунального некомерційного 

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

Франківської області», 

- в п.11.3 після слів «по одній особі від кожного громадського об’єднання» додати «в 

загальній кількості не більше 3 осіб», вилучити абзац «У разі утворення постійно діючої 

конкурсної комісії до її складу представники органу управління та представники 

громадськості входять на постійній основі, а представники трудового колективу залучаються 

до складу конкурсної комісії для кожного закладу окремо. Склад постійно діючої конкурсної 

комісії переглядається щороку». 

- в п.12 вилучити фразу «У разі відсутності постійно діючої конкурсної комісії», слово «її» 

замінити на «конкурсної комісії». 

- п.13 вилучити речення «Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на 

зайняття посади керівника державного закладу охорони здоров’я становить  дев’ять — 

дванадцять осіб». 

- п. 14 вилучити. 

Н. Кицела – ознайомила членів спільного засідання з проєктом оголошення про формування 

конкурсної комісії на зайняття посади директора комунального некомерційного 

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

Франківської області. 

Л. Горват – запропонував внести такі зміни до оголошення про формування конкурсної 

комісії на зайняття посади директора комунального  некомерційного підприємства 

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

області: 
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- в тексті замінити слово «Порядок» на слово «Положення». 

- в тексті замінити фразу «Орган управління» на «Засновник». 

- перед фразою «девʹять осіб» додати слово «шість». 

- в третьому абзаці вилучити фразу «у рівній кількості від кожної підгрупи». 

- в третьому абзаці після слів «представники Засновника» додати «3 особи», після слів «по 

одній особі від кожного громадського обʹєднання» додати  «в загальній кількості не більше 3 

осіб», фразу  «відповідного закладу» замінити на «комунального некомерційного 

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

Франківської області», керівника якого обирають, визначені на загальних зборах трудового 

колективу на підставі протоколу зборів трудового колективу, після слів «протоколу зборів 

трудового колективу» додати  «3 особи». 

- в останньому абзаці перед датою «24 січня 2020 року» добавити годину «16:00 год.». 

- вкінці оголошення додати абзац «Інформація для довідок за телефоном (0673424888) 

Відповідальна особа за прийом заяв - Фітак Ірина Петрівна». 

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 даний проєкт рішення з додатками на позачерговому 

засіданні міської ради 10.01.2020р. з наступними змінами: 

1. До Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області: 

- додати нумерацію до назви розділів Положення. 

- фразу «Цей Порядок» замінити на «Положення» в тексті Положення. 

- в п.1. фразу «державного, комунального закладу охорони здоров’я» замінити на  

«комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», фразу «посади керівників 

державних та комунальних закладів» замінити на «посаду керівника комунального закладу», 

вилучити фразу «крім закладів охорони здоров’я військових формувань, а також 

правоохоронних органів спеціального призначення, утворених відповідно до законів». 

- в п.2 вилучити речення «Особливості конкурсу для призначення керівників закладів, які 

провадять діяльність з надання вторинної медичної допомоги, можуть визначатися 

відповідними уповноваженими виконавчими органами управління власника закладу охорони 

здоров’я (далі — органи управління)». 
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- в п.3 фразу «органу управління» замінити на «Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області (далі — Засновник)». 

- в п.4 після слів «формування конкурсної комісії» додати «(у разі необхідності оновлення її 

складу)». 

-   фразу «Орган управління» замінити на «Засновник» в тексті Положення. 

- в п.8 вилучити фразу «постійно діюча або». 

- слово «Порядок» замінити на слово «Положенням» в тексті. 

- в п. 11 вилучити фразу «у рівній кількості». 

- в п.11.1 після слів «представники Засновника» додати «3 особи». 

- в п.11.2 фразу «відповідного закладу» замінити на  «комунального некомерційного 

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

Франківської області», 

- в п.11.3 після слів «по одній особі від кожного громадського об’єднання» додати «в 

загальній кількості не більше 3 осіб», вилучити абзац «У разі утворення постійно діючої 

конкурсної комісії до її складу представники органу управління та представники 

громадськості входять на постійній основі, а представники трудового колективу залучаються 

до складу конкурсної комісії для кожного закладу окремо. Склад постійно діючої конкурсної 

комісії переглядається щороку». 

- в п.12 вилучити фразу «У разі відсутності постійно діючої конкурсної комісії», слово «її» 

замінити на «конкурсної комісії». 

- п.13 вилучити речення «Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на 

зайняття посади керівника державного закладу охорони здоров’я становить  дев’ять — 

дванадцять осіб». 

- п. 14 вилучити. 

2. До оголошення про формування конкурсної комісії на зайняття посади директора 

комунального  некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради  Івано-Франківської області: 

- в тексті замінити слово «Порядок» на слово «Положення». 

- в тексті замінити фразу «Орган управління» на «Засновник». 

- перед фразою «девʹять осіб» додати слово «шість». 

- в третьому абзаці вилучити фразу «у рівній кількості від кожної підгрупи». 

- в третьому абзаці після слів «представники Засновника» додати «3 особи», після слів «по 

одній особі від кожного громадського обʹєднання» додати  «в загальній кількості не більше 3 

осіб», фразу  «відповідного закладу» замінити на «комунального некомерційного 

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

Франківської області», керівника якого обирають, визначені на загальних зборах трудового 
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колективу на підставі протоколу зборів трудового колективу, після слів «протоколу зборів 

трудового колективу» додати  «3 особи». 

- в останньому абзаці перед датою «24 січня 2020 року» добавити годину «16:00 год.». 

- вкінці оголошення додати абзац «Інформація для довідок за телефоном (0673424888) 

Відповідальна особа за прийом заяв - Фітак Ірина Петрівна». 

 

 

 

 

 

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 


