
Проект рішення 

 

 

від 23 травня 2019 р                                                                       № 1622 

м. Бурштин 

   

  

Про внесення змін до положень про 

постійні депутатські комісії 

 

Керуючись ст.25, 26, ч.10,15 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.1, ч.1 ст.3, ч.1 ст.4, п.1 ч.1 ст.5, ч.1 ст.14,ч.1,2 ст.15 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації», враховуючи рекомендації Всеукраїнської Коаліції «Прозорі Ради» 

міська рада 

 

в и р і ш и ла: 
 

      1. Внести зміни до положень про постійні депутатські комісії, затверджених рішенням 

міської ради від 07.12.2015р. № № 01/03-15, а саме: 

1.1. У Положенні про постійну комісію з питань бюджету та економічного розвитку  

- пункт 4 розділу «Організація роботи комісії» викласти у наступній редакції: 

 

«За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і 

рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального 

складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови 

або секретарем. Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії. 

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та 

оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань 

оприлюднюються невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження 

документа на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради із зазначенням дати 

оприлюднення документа і дати оновлення інформації». 

1.2. У Положенні про постійну комісію ради з питань гуманітарної політики 

- пункт 2.3 розділу ІІ «Порядок створення і діяльність постійної комісії» викласти у 

наступній редакції: 

 

«За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і 

рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального 

складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови 

або секретарем. Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії. 

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та 

оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до 



публічної інформації». Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань 

оприлюднюються невідкладно, але не пізніше п'яти робочих дні Бурштинської міської ради із 

зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації». 

1.3. У Положенні про постійну комісію з питань будівництва, архітектури та житлово 

комунального господарства 

 

- пункт 2.5 розділу ІІ «Порядок створення і діяльність постійної комісії» викласти у 

наступній редакції: 

 

«За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і 

рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального 

складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови 

або секретарем. Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії. 

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та 

оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань 

оприлюднюються невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження 

документа на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради із зазначенням дати 

оприлюднення документа і дати оновлення інформації». 

1.4. У Положенні про постійну комісію Бурштинської міської ради з питань законності та 

етики 

 

- пункт  3.8. розділу 3 «Організація роботи комісії» викласти у наступній редакції: 

 

«За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і 

рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального 

складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови 

або секретарем. Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії. 

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та 

оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань 

оприлюднюються невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження 

документа на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради із зазначенням дати 

оприлюднення документа і дати оновлення інформації». 

1.5. У Положенні про постійну комісію земельну та з питань екології 

 

- пункт  2.5 розділу ІІ «Порядок створення і діяльність постійної комісії» викласти у 

наступній редакції: 

 

«За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і 

рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального 

складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови 

або секретарем. Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії. 



Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та 

оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань 

оприлюднюються невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження 

документа на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради із зазначенням дати 

оприлюднення документа і дати оновлення інформації». 

       2. Організаційному відділу Бурштинської міської ради оприлюднювати всі протоколи, 

висновки та рекомендації постійних депутатських комісій невідкладно, але не пізніше п'яти 

робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати оприлюднення документа і 

дати оновлення інформації. 

 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Б. 

Рибчука, начальника організаційного відділу О. Александрів. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Роксолана Джура 
 


