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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

вісімдесят шостої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  27 грудня  2019 року        м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 11:45 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       24 депутати міської ради (список додається); 

– представники підприємств, установ, організацій (список додається). 

Відсутні на сесії: 3 депутатів міської ради (І.Дашевич, Л.Івасюк, І.Карвацький). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 86 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. Л.Горват – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 84 сесію. 

     «за»            -  24 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 86 сесію депутата міської ради 

Л.Горвата. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний вісімдесят шостої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного 

вісімдесят шостої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про звернення Бурштинської міської  ради Івано 

– Франківської області до Президента України. 

(Проєкт №1901) 

Доповідач:  Л.Горват – депутат міської ради 

2. Про створення комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна  міська  

лікарня» Бурштинської міської ради  Івано-

Франківської області.(Проєкт №1900) 

Доповідач: Н.Кицела –  заступник міського 

голови 

3. Відповіді на депутатські запити. 

4. Депутатські запити. 

5. Різне. 

 Голосували про прийняття проєкту порядку денного 86 сесії за основу. 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт порядку денного 86 сесії  прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Л.Горват, 

депутат 

міської ради 

  Про зняття з порядку денного пункту 1 «Про 

звернення Бурштинської міської  ради Івано – 

Франківської області до Президента України» (проєкт 

№1901) оскільки законопроєкт №2233 підписаний 

Президентом. 

 Голосували про зняття з порядку денного проєкту № 1901 «Про 

звернення Бурштинської міської  ради Івано – Франківської області до 

Президента України». 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного проєкт  № 1901 «Про звернення Бурштинської 

міської  ради Івано – Франківської області до Президента України».  

 Голосували про порядок денний 86 сесії в цілому. 

 «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний вісімдесят шостої сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Про створення комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна  міська  лікарня» Бурштинської міської 

ради  Івано-Франківської області.(Проєкт №1900) 

                Доповідач: Н.Кицела –  заступник міського голови 

2. Відповіді на депутатські запити. 

3. Депутатські запити. 

4. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про створення комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна  міська  лікарня» Бурштинської 

міської ради  Івано-Франківської області.(Проєкт №1900) 

ВИСТУПИЛИ: Р.Джура,міський 

голова 

Про погашення заборгованості перед 

бюджетниками. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Н.Кицела,  

заступник 

міського голови 

 

Про роботу комісій над проєктом рішення. 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендаціями 

до проєкту рішення комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку, з питань гуманітарної 

політики, з питань законності та етики 

(протокол від 24.12.2019 № 14). 

 Пункт 1 довнити «(ЄДРПОУ25068128)». 

 Пункт 4 доповнити «від 23.12.2019». 

 Пункт 6: 

Підпункт 5.3.2. доповнити «можуть бути на:». 

Підпункт 5.3.2.2  вилучити «Шляхом». 

Підпункт 6.1.6. доповнити «за погодженням із 

Засновником». 

Підпункт 7.2. доповнити «та медичний директор, 

який призначається на посаду і звільняється з неї 

Директором, за погодженням із Засновником. 

Медичним директором може бути призначено  лише  

особу,  яка відповідає кваліфікаційним вимогам, 

встановленим центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я». 

Підпункт 7.4. викласти в редакції « Галицька 

районна рада, Галицька районна державна  

адміністрація та інші територіальні громади, 

Бурштинська міська рада Івано – Франківської 

області укладає з Підприємством договори 

пронадання медичного обслуговування за рахунок 

коштів районного бюджету, місцевих бюджетів до 

підписання договору із Національною службою 

здоров’я України». 

Підпункт 7.5.10. доповнити «з дотриманням 

гарантій передбачених трудовим законодавством 

України». 

Підпункт 7.5.12. викласти в редакції «Призначає, 
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за погодженням із Засновником, на посаду та 

звільняє з посади медичного Директора і головного 

бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та 

звільняє керівників структурних підрозділів, інших 

працівників». 

Підпункт 7.6. доповнити «Засновником». 

У четвертому абзаці вилучити « по одному 

представнику від кожної організації». 

Підпункт 7.8. доповнити «медичний Директор», 

вилучити «заступник Директора». 

Підпункт 8.2 доповнити: «згідно чинного 

законодавства України». 

Останній абзац викласти в редакції: 

«Голова комісії з реорганізації 

комунальної організації  

«Бурштинська центральна міська  лікарня» 

 Бурштинської міської радиІвано – Франківської 

області Сопільняк Сергій Михайлович». 

 Пункт 9 викласти в редакції : 

«Призначити Сопільняка Сергія Михайловича 

тимчасово виконуючим обов’язки директора 

комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області, з моменту державної реєстрацїї 

підприємства, на умовах контракту до моменту 

призначення керівника комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська  лікарня» Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області за результатами 

конкурсу». 

 Пункт 10 викласти в редакції: 

«Уповноважити міського голову укласти 

контракт з тимчасово виконуючим обов’язки 



 6 

директора комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська  

лікарня» Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області». 

Доповнити пунктом: 

«Зобов’язати міського голову, з моменту 

державної реєстрацїї комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська  

лікарня» Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області, розірвати контракт з головним 

лікарем комунальної організації «Бурштинська 

центральна міська  лікарня» Бурштинської міської 

ради Сопільняком Сергієм Михайловичем, 

укладений 14.08.2015, відповідно до пп.3 п.22  

розділу V контракту з керівником». 

Пункт 14 викласти в редакції: «Контроль за 

виконанням рішення покласти на міського голову                        

Р. Джуру». 

ВИСТУПИЛИ: Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 01/86 -19 за основу. 

  «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 01/86 -19 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: А.Федорняк, 

В.Рик, 

Т.Сенчина, 

Л.Горват, 

І.Прокопів, 

депутати  

міської ради 

Взяли участь в обговоренні.. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 Р.Бардашевський, 

депутати  

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 
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 С.Сопільняк, 

головний лікар 

центральної 

міської лікарні 

Взяв участь в обговоренні. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 І.Прокопів, 

депутати  

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 М.Тарнавський, 

заступник голови 

профкому 

центральної 

міської лікарні 

Взяв участь в обговоренні. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 І.Дулик, 

депутати  

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про необхідність реорганізації лікарні. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 01/86 -19. 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни 

 Пункт 1 довнити «(ЄДРПОУ 25068128)». 

 Пункт 4 доповнити «від 23.12.2019». 

 Пункт 6: 

Підпункт 5.3.2. доповнити «можуть бути на:». 

Підпункт 5.3.2.2  вилучити «Шляхом». 

Підпункт 6.1.6. доповнити «за погодженням із Засновником». 

Підпункт 7.2. доповнити «та медичний директор, який призначається 

на посаду і звільняється з неї Директором, за погодженням із 

Засновником. Медичним директором може бути призначено  лише  

особу,  яка відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я». 

Підпункт 7.4. викласти в редакції « Галицька районна рада, Галицька 

районна державна  адміністрація та інші територіальні громади, 
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Бурштинська міська рада Івано – Франківської області укладає з 

Підприємством договори про надання медичного обслуговування за 

рахунок коштів районного бюджету, місцевих бюджетів до підписання 

договору із Національною службою здоров’я України». 

Підпункт 7.5.10. доповнити «з дотриманням гарантій, передбачених 

трудовим законодавством України». 

Підпункт 7.5.12. викласти в редакції «Призначає, за погодженням із 

Засновником, на посаду та звільняє з посади медичного Директора і 

головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє 

керівників структурних підрозділів, інших працівників». 

Підпункт 7.6. доповнити «Засновником». 

У четвертому абзаці вилучити « по одному представнику від кожної 

організації». 

Підпункт 7.8. доповнити «медичний Директор» вилучити «заступник 

Директора». 

Підпункт 8.2 доповнити: «згідно чинного законодавства України       . 

Останній абзац викласти в редакції: 

«Голова комісії з реорганізації 

комунальної організації  

«Бурштинська центральна міська  лікарня» 

 Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  

Сопільняк Сергій Михайлович». 

 Пункт 9 викласти в редакції : 

«Призначити Сопільняка Сергія Михайловичатимчасово 

виконуючим обов’язки директора комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області, з моменту державної 

реєстрацїї підприємства, на умовах контракту до моменту призначення 

керівника комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області за результатами конкурсу». 

 Пункт 10 викласти в редакції: 

«Уповноважити міського голову укласти контракт з тимчасово 

виконуючим обов’язки директора комунального некомерційного 
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підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області». 

Доповнити пунктом: 

«Зобов’язати міського голову, з моменту державної реєстрацїї 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області, розірвати контракт з головним лікарем комунальної організації 

«Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради 

Сопільняком Сергієм Михайловичем, укладений 14.08.2015, відповідно 

до пп.3 п.22  розділу V контракту з керівником». 

Пункт 14 викласти в редакції: «Контроль за виконанням рішення 

покласти на міського голову Р. Джуру». 

 Голосували про прийняття рішення № 01/86-19 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  2  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/86-19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Відповіді на депутатські запити. (Не було) 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Про відсутність відповіді від міського голови на 

депутатський запит щодо встановленого тарифу на 

теплову енергію . 

 Р.Джура, міський 

голова 

Пообіцяла надати відповідь  депутатський запит 

щодо встановленого тарифу на теплову енергію. 

СЛУХАЛИ: 3. Депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 4. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, міський 

голова  

Про графік роботи виконавчого апарату міської 

ради. 

Про відвідування НКРЕ і КП. 

Про встановлення ціни на виробництво теплової 

енергії для ВП «ДТЕК Бурштинська ТЕС». 

Про роботу ВП «ДТЕК Бурштинська ТЕС». 

Про недоотримання податків від ВП «ДТЕК 
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Бурштинська ТЕС». 

 І.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Про необхідність одержання інформації від ВП 

«ДТЕК Бурштинська ТЕС» по питанню роботи 

підприємства у 2020 році та звільнення персоналу. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про ініціюваня зустрічі з представниками ВП 

«ДТЕК Бурштинська ТЕС». 

Про перспективний План ОТГ в області. 

 Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про зняття з обговорення проекту №1901. 

Про монополію ДТЕК. 

Про завищенні тарифи на електроенергію. 

Про прийняте рішення щодо створення  КНП  

«Бурштинська центральна міська лікарня». 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про необхідність роботи Бурштинської ТЕС у 

рамках закону. 

Про необхідність підняття податку на землю для 

енергетичних підприємств. 

Про необхідність проведення земельним 

відділом моніторингу  проплати за використання 

землі. 

 Л.Горват, депутат 

міської ради 

Про проєкт  №1901. 

 В.Рик, депутат 

міської ради 

Привітання з наступаючими святами. 

 Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Про необхідність контролю за відпусткою 

головного лікаря міської лікарні. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про підготовку позачергової сесії. 

Привітання з Новим 2020 роком. . 

 

Примітка: відеотрансляцію вісімдесят шостої позачергової сесії міської ради сьомого 

скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі 

«Нормативні документи». 

 

 

Міський голова                                                                              Роксолана Джура  


