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    Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

п’ятдесят дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  18 вересня   2018 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 10:45 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       17 депутатів  міської ради (список додається). 

Відсутні на сесії: 9 депутатів міської ради (Р.В.Дидик, Р.С.Іванюк, Л.Р.Івасюк, 

І.З.Карвацький, А.С.Крижалка, І.М.Мазур, Л.І.Петровська, І.В.Прокопів,  А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 59 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

Р.О.Джура - міський голова, яка запропонувала доповнити  персональний склад 

лічильної комісії: 

1.І.Р.Харів – депутат міської ради 

2.М.В.Шкарпович – депутат міської ради 

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 59 сесію. 

     «за»            -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

                             (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 59 сесію депутатів міської ради І.Р.Харіва, 

М.В.Шкарповича. 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний п’ятдесят дев’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

           Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку денного п’ятдесят 

дев’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про скасування рішення від 31.08.2018 № 01/58 – 18 «Про проведення конкурсу на 

посаду директора Бурштинської загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів № 3 та 

затвердження складу конкурсної комісії». 
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Доповідач: Л.І.Горват – голова постійної депутатської комісії з питань законності та 

етики 

2. Депутатські запити 

3. Різне. 

Голосували про порядок денний 59 сесії в цілому. 

  «за»            -  18 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

     Затвердити порядок денний п’ятдесят дев’ятої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про скасування рішення від 31.08.2018 № 01/58 – 18 «Про проведення конкурсу на 

посаду директора Бурштинської загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів № 3 та 

затвердження складу конкурсної комісії».(Проект № 1269) 

Доповідач: Л.І.Горват – голова постійної депутатської комісії з питань законності та 

етики 

2. Депутатські запити 

3. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про скасування рішення від 31.08.2018 № 01/58 – 18 «Про проведення конкурсу на 

посаду директора Бурштинської загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів № 3 та 

затвердження складу конкурсної комісії». (Проект № 1269) 

ДОПОВІДАВ:  

Л.І.Горват – голова постійної депутатської комісії з питань законності та етики, про 

причини  скасування рішення; ознайомив з доповідною запискою голови конкурсної комісії       

( копія додається), доповідною запискою від 14.09.2018 № 16 (копія додається); про ризики 

оскарження рішень комісії у суді; про скасування конкурсу та оголошення нового. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про заяву члена конкурсної комісії М.В.Куцого (заява 

додається); про можливі судові ризики; про мотивованість прийняття рішення про скликання 

позачергової сесії.  
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В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про порушення процедури; про 

відсутність членів конкурсної комісії на території України; про необхідність доопрацювання 

Положення та складу конкурсної комісії; про рекомендацію юридичного відділу щодо 

скасування рішення; запропонував не встановлювати терміни проведення наступного 

конкурсу. 

Л.І.Горват – голова постійної депутатської комісії з питань законності та етики, про 

процедуру проведення нового конкурсу. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про терміни прийняття нового рішення по 

проведенню конкурсу. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, з пропозицією доопрацювати  Положення по  

процедурі виходу  із членів конкурсної комісії.  

      Голосували про прийняття рішення № 01/59-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 01/59-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Депутатські запити ( І.О.Дулик, К.М.Соронович).  

ДОПОВІДАВ: 

І.О.Дулик - депутат міської ради, про депутатський запит щодо  звернення мешканців 

будинку № 13 по вул. В.Стуса (копія додається). 

Голосували про прийняття рішення № 02/59-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 02/59-18 в цілому (рішення додається). 

ДОПОВІДАВ: 

К.М.Соронович - депутат міської ради, про депутатський запит щодо  заміни труби на 

подачу гарячої води у квартирі № 27 будинку № 2 А по вул. Будівельників  (копія запиту 
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додається); щодо  заміни верхньої розводки опалення у квартирі № 15 будинку № 7 по                      

вул. Енергетиків  (копія запиту додається). 

Голосували про прийняття рішення № 03/59-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 03/59-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

3. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

  Р.О.Джура – міський голова, про пропозицію створення спільної із Бурштинською 

ТЕС аварійної бригади по ремонту теплових мереж; про проблеми кадрового забезпечення 

КП «Житловик»; про вивезення сміття; про проведення опресування тепломережі; про 

розвиток первинної медицини; про проект реорганізації вторинної ланки медицини; про 

реорганізацію закладів освіти; про сприяння проведення зустрічей із представниками 

політичних партій під час передвиборчої агітації; про проведення дня міста; про проведення 

футбольного матчу між працівниками прокуратури. 

  І.Я.Дашевич - депутат міської ради, подякував за матеріальну та моральну підтримку. 

  

  

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


