
ПРОТОКОЛ №
засідання постійної комісії Бурштинської міської ради 

з питань законності та етики
м. Бурштин

в режимі відоконференції з використанням програми «ZOOM» за 
обліковим номером Бурштинської м/ради. 
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: Федорняк А.І., Дашевич І.Я..

Запрошені: Рибчук Б.Б., Михайлишин М.Я., КицелаН.Ю ., Назар М.С..

Порядок денний:
1. Розгляд проекту рішення Бурштинської міської ради (проект №2111) «Про намір 
створити спостережну раду при комунальному некомерційному підприємстві 
«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано- 
Франківської області та затвердження Положення про спостережну раду комунального 
некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 
міської ради Івано-Франківської області», для подальшого його подання на розгляд та 
затвердження сесії.
2. Розгляд проекту рішення Бурштинської міської ради (проект №2015) «Про 
затвердження Положення про порядок і правила розміщення на території м. Бурштин 
пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення виїзної 
торгівлі», для подальшого його подання на розгляд та затвердження сесії.
3. Різне.

Слухали:
Проект №2111: Про намір створити спостережну раду, при комунальному
некомерційному підприємстві «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської 
ради Івано-Франківської області та затвердження Положення про спостережну раду 
комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, для подальшого подання на розгляд та 
затвердження сесії.
Виступили:
Горват Л.І. -  при розгляді матеріалів по даному проекту, мною виявлено деякі 
невідповідності, Статуту КНП, затверджено у новій редакції рішенням Бурштинської 
міської ради Івано-Франківської області від 29.05.2020 року № 09/95-20 Про затвердження 
Статуту комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 
лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, і запропонованого проекту 
Положення, а саме;

- згідно п. 7. б Статуту КНП, спостережувальна рада
Ця невідповідність до п. 1.5, Додатку-3 (ПОЛОЖЕННЯ) і потребує виправлення;

- згідно п. 1.6 Статуту КНП, до складу спостережувальної ради включають
«предстащиків структурного підрозділу з пшпань соціального захисту нлселшш  
Бурішшнськрї міської щди Івано-Франківської обтсті — від однієї до двох осіб_».
Ця невідповідність до розділу «Персональний склад спостережної ради...», Додатку-1 
(ПОВІДОМЛЕННЯ) і потребує виправлення.

Також пропоную доповнити п. 3.2 , Додатку-3 (ПОЛОЖЕННЯ) і викласти в такій 
редакції:

« 26 » серпня 2020 р. 

Засідання проводиться: 

Члени комісії:
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«Члени спостережної ради на першому її засіданні обирають із свого складу простою 
більшістю голосів голову спостережної ради та а також за пропозицією 
голови - секретаря спостережної ради».

Дулик 1.0. -  запропонував виключити вимогу щодо «спеціалізації/напрямків» діяльності 
громадських організацій, що можуть пропонувати своїх представників до складу 
спостережувальної ради.

Михайлишин М.Я. -  пропозиція Дулика І. О. суперечить вимогам МОЗ України, щодо 
створення і функціонування КНП та спостережувальних рад при них.

Горват Л.І.-обговоривши пропозицію Дулика І. О. і приймаючи до уваги зауваження 
юристів, вважаю, що недоцільно ставити на голосування питання яку не відповідає 
нормативним документам МОЗ України.

Рішення комісії: підтримати проект рішення із запропонованими виправленнями та 
доповненням.

Голосували: Горват Л.І.- «За»;Дулик І.О.- «За»;Федорняк А.І.-
Дашевич І.Я.- «відсупщій»;Василик В.Є.- 

Рішення: пршДято.

Проект №2015: Про затвердження Положення про порядок і правила розміщення на
території м. Бурштин пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для 
здійснення виїзної торгівлі, для подальшого подання на розгляд та затвердження сесії. 
Виступили:
Назар М.С. -  прошу ввести технічну правку в проект рішення, а саме замінити слова
«ТОРГІВЛЯ» на «СВЯТКОВА ТОРГІВЛЯ», згідно поданих роз’яснень термінів.
Горват Л.І. -  пропоную підтримати проект рішення. Пропозицію Назар М.С., вважати 
технічною правкою яку підтримати в пленарному засіданні.

Рішення комісії: підтримати проект рішення.
Голосували: Горват Л.І.- «За»;Дулик І.О.- «За»;Федорняк А.І.- «відсутній)/, 

Дашевич І.Я.- «Ндсупщій»;Василик В.Є.- 
Рішення: щтгтяпю.

Різне:
Не розглядалось.

Голова коміейР

і
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