
ПРОТОКОЛ № 45 .
засідання п о ст ій н о ї к о м іс ії Б ур ш ти н ськ ої м ісь к о ї ради  

з питань законності та етики

« 7 » вересня 2019 р. м. Бурштин

Засідання проводиться: в приміщенні Бурштинської м/ради.
голова комісії

заступник голови комісії Дулик І.О.
Г орват Л.І.,

секретар комісії 
члени комісії:

Федорняк А.І.
Дашевич І.Я., Василик В.Є..

Відсутні: Федорняк А.І., Дулик І.О..

Запрошені: Назар М.С., Михайлишин М.Я., Кіцела Н.Ю., Петровська О.І., Прокопів І.В..

Порядок денний:
1. Розгляд проекту рішення Бурштинської міської ради (проект №1688) «Про затвердження 

положення цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Бурштин 
та с. Витівка»», для подальшого його подання на розгляд та затвердження сесії.

2. Розгляд проекту рішення Бурштинської міської ради (проект №1709) «Про внесення змін 
до Положення про тендерний комітет виконавчого органу Бурштинської міської ради, 
затвердженого рішенням міської ради від 26.08.2016 №13/16-16», для подальшого його 
подання на розгляд та затвердження.

3. Розгляд проекту рішення Бурштинської міської ради (проект №1711) «Про внесення змін 
до рішення Бурштинської міської ради від 25.04.2019 №03/71-19 «Про скорочення 
ліжкомісць та оптимізацію штатного розпису КО «Бурштинська центральна міська 
лікарня»», для подальшого його подання на розгляд та затвердження.

4. Розгляд проекту рішення Бурштинської міської ради (проект №1614) «Про встановлення 
заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових суб’єктами господарювання незалежно від форм власності (крім 
закладів ресторанного господарства) в період з 22.00 до 10.00 годин в межах території 
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», для подальшого його подання 
на розгляд та затвердження.

проект №1688: Про затвердження положення цільової програми «Громадський бюджет
(бюджет участі) міста Бурштин та с. Вигівка», для подальшого подання на розгляд та 
затвердження сесії.
Виступили:
Прокопів І. В. -  пояснив про необхідність та доцільність даної програми.
Горват Л.І. -  пропоную внести зміни в:
- п. 1.4. (даного положення), а саме: встановити 1% фінансування програми, від суми власних 
доходів;
-п. 6.9. (даного положення), а саме: чисельність осіб, що ініціюють/підтримують 25 та 50 
осіб для малих та великих проектів відповдно.
Рішення комісії: підтримати даний проект із вказаними змінами.
Голосували: Горват Л.І.- «За»; Дулик І.О.- «_-_»; Федорняк А.І.- «_-_»;

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

5. Різне.

Слухали:

1



Проект №1709: Про внесення змін до Положення про тендерний комітет виконавчого
органу Бурштинської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 26.08.2016 
№13/16-16, для подальшого подання на розгляд та затвердження сесії.
Виступили:
Горват Л.І. -  пропоную зняти з розгляду даний проект. Начальнику ВЕП М. Назар 
підготувати пропозиції про поновлення складу тендерного комітету в кількості 5 
працівників, згідно п. 2.1 Положення.
Рішення комісії: не підтримати даний проект.
Голосували: Горват Л.І.- «За»; Дулик І.О.- «_-_»; Федорняк А.І.- 

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

Проект №1711: Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 25.04.2019
№03/71-19 «Про скорочення ліжкомісць та оптимізацію штатного розпису КО «Бурштинська 
центральна міська лікарня», для подальшого подання на розгляд та затвердження сесії. 
Виступили:
Василик В. Є. -  підтримати проект рішення.
Рішення комісії: підтримати даний проект.
Голосували: Горват Л.І.- «За»; Дулик І.О.- «_-_»; Федорняк А.І.- «_-_»;

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

Проект №1614: Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання незалежно 
від форм власності (крім закладів ресторанного господарства) в період з 22.00 до 10.00 годин 
в межах території Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, для подальшого 
подання на розгляд та затвердження сесії.
Виступили:
Михайлишин М.Я. -  доповіла про рекомендації ДРСУ стосовно даного регуляторного акту. 
Горват Л.І. -  підтримати проект рішення без врахування рекомендацій ДРСУ, а саме 
виплючити п.4. ДРСУ порущено терміни розгляду передбачені Постановою КМУ №634 від 
23.09.2014 року.
Рішення комісії: підтримати даний проект.
Голосували: Горват Л.І.- «За»; Дулик І.О.- «_-_»; Федорняк А.І.- «_-_»;

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

Різне:

Голова комісії Г орват Л.І.

Заступник голови комісії


