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ПРОТОКОЛ      № 43/___. 

засідання постійної комісії Бурштинської міської ради  

з питань законності та етики  

« 11 » червня 2019 р.                  м. Бурштин  
 

Засідання проводиться:  в приміщенні Бурштинської м/ради. 

Члени комісії:    голова комісії    Горват Л.І., 

    заступник голови комісії  Дулик І.О.  

                  секретар комісії   Федорняк А.І. 

   члени комісії:  Дашевич І.Я., Василик В.Є.. 

 

Відсутні: Дулик І.О., Федорняк А.І.. 

Запрошені: Рибчук Б.Б., Копаниця В.М., Михайлишин М.Я., Гулик В.Р.. 

 

Порядок  денний:  

 

1. Розгляд проекту рішення Бурштинської міської ради (проект №1622) «Про внесення змін до положень про 

постійні депутатські комісії», для подальшого його подання на розгляд та затвердження сесії. 

2. Розгляд проекту рішення Бурштинської міської ради (проект №1635) «Про створення комісії з вибору 

земельних ділянок для внесення їх до переліку земельних ділянок, продаж яких пропонується на 

земельних торгах (аукціонах) на території Бурштинської міської ради», для подальшого його подання 

на розгляд та затвердження сесії. 

3. Розгляд проекту рішення Бурштинської міської ради (проект №1636) «Про внесення змін до Регламенту 

роботи Бурштинської міської ради», для подальшого його подання на розгляд та затвердження сесії. 

4. Розгляд проекту рішення Бурштинської міської ради (проект №1637) «Про внесення змін в Порядок 

врегулювання конфлікту інтересів, у разі його виникнення в діяльності  міського голови, депутатів та 

членів виконавчого комітету Бурштинської міської ради, затверджений  рішенням Бурштинської 

міської ради від 07.12.2015 року №03/03-15», для подальшого його подання на розгляд та затвердження 

сесії. 

5. Різне. 

Слухали: 

Проект №1622: Про внесення змін до положень про постійні депутатські комісії, для подальшого подання на 

розгляд та затвердження сесії. 

Виступили:    

Горват Л.І. – з метою відкритості в роботі комісій, пропоную підтримати проект рішення. 

Рішення комісії:  рекомендувати до затвердження на сесії. 

Голосували:   Горват Л.І.- «За»; Дулик І.О.- «_-_»; Федорняк А.І.- «_-_»; 

Дашевич І.Я.- «За»; Василик В.Є.- «За». 

Рішення: прийнято. 

 

Проект №1635:  Про створення комісії з вибору земельних ділянок для внесення їх до переліку 

земельних ділянок, продаж яких пропонується на земельних торгах (аукціонах) на території Бурштинської 

міської ради, для подальшого подання на розгляд та затвердження сесії. 

Виступили:    

Горват Л.І. – даний проект подати на розгляд ради тільки спільно з «Положення» про роботу даної комісії; 

- керівнику профільного відділу міської ради розробити проект «Положення» та подати на 

вивчення та затвердження ради. 

Рішення комісії:  не рекомендувати до розгляду на черговій сесії. 

Голосували:   Горват Л.І.- «За»; Дулик І.О.- «_-_»; Федорняк А.І.- «_-_»; 

Дашевич І.Я.- «За»; Василик В.Є.- «За». 

Рішення: прийнято. 

 

Проект №1636: Про внесення змін до Регламенту роботи Бурштинської міської ради, для подальшого подання 

на розгляд та затвердження сесії. 

Виступили:    

Горват Л.І. – пропоную підтримати проект рішення з правками ( щодо системи голосування). 

Рішення комісії:  рекомендувати до затвердження на сесії. 

Голосували:   Горват Л.І.- «За»; Дулик І.О.- «_-_»; Федорняк А.І.- «_-_»; 

Дашевич І.Я.- «За»; Василик В.Є.- «За». 

Рішення: прийнято. 

 



2 

 

Проект №1637: Про внесення змін в Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у разі його виникнення в 

діяльності міського голови, депутатів та членів виконавчого комітету Бурштинської міської ради, затверджений  

рішенням Бурштинської міської ради від 07.12.2015 року №03/03-15, для подальшого подання на розгляд та 

затвердження сесії. 

Виступили:    

Горват Л.І. – пропоную підтримати проект рішення. 

Рішення комісії:  рекомендувати до затвердження на сесії. 

Голосували:   Горват Л.І.- «За»; Дулик І.О.- «_-_»; Федорняк А.І.- «_-_»; 

Дашевич І.Я.- «За»; Василик В.Є.- «За». 

Рішення: прийнято. 

 

Різне:  ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Голова комісії    ___________________ Горват Л.І.  

 

Заступник голови комісії   ___________________ Дулик І.О.  


