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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

вісімдесят сьомої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  10 січня  2020 року        м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 10:45 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       19 депутатів міської ради (список додається); 

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

Відсутні на сесії: 7 депутатів міської ради (І.Дашевич, Л.Івасюк, І.Карвацький, В.Котів, 

А.Крижалка, Т.Сенчина, А.Федорняк). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 87 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 87 сесію. 

     «за»            -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 87 сесію депутата міської ради 

Л.Горвата. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний вісімдесят сьомої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного 

вісімдесят сьомої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 

рік.(Проєкт  №1929) 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового 

відділу 

2. Про внесення змін до деяких рішень міської ради з 

питань надання адміністративних послуг.  (Проєкт 

№1928) 

Доповідач:  І.Кунів –  начальник відділу «ЦНАП»  

3. Про затвердження Регламенту відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» Бурштинської 

міської ради. (Проєкт №1866) 

Доповідач:  І.Кунів –  начальник відділу «ЦНАП»  

4. Про затвердження Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового 

плану комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проєкт №1930) 

Доповідач: Н.Кицела –  заступник міського голови 

5. Про оголошення конкурсу на зайняття 

посади директора комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області.(Проєкт №1931) 

Доповідач: Н.Кицела –  заступник міського голови 

6. Відповіді на депутатські запити. 

7. Депутатські запити. 

8. Різне. 
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 Голосували про порядок денний 87 сесії в цілому. 

 «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний вісімдесят сьомої сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік.(Проєкт  №1929) 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін до деяких рішень міської ради з питань надання 

адміністративних послуг.  (Проєкт №1928) 

Доповідач:  І.Кунів –  начальник відділу «ЦНАП»  

3. Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Бурштинської міської ради. (Проєкт №1866) 

Доповідач:  І.Кунів –  начальник відділу «ЦНАП»  

4. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт №1930) 

Доповідач: Н.Кицела –  заступник міського голови 

5. Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області.(Проєкт №1931) 

Доповідач: Н.Кицела –  заступник міського голови 

6. Відповіді на депутатські запити. 

7. Депутатські запити. 

8. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проєкт  

№1929) 
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ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 09.01.2020 № 1)  

про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 01/87-20 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/87-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до деяких рішень міської ради з питань 

надання адміністративних послуг.  (Проєкт №1928) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Кунів,  

начальник 

відділу 

«ЦНАП»  

 

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 09.01.2020 № 15) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 02/87-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/87-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Бурштинської міської ради. (Проєкт №1866) 
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ДОПОВІДАВ: 

 

І.Кунів,  

начальник 

відділу «ЦНАП»  

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 09.01.2020 № 15). 

Запропонувала внести зміни до пункту 1 проєкту 

рішення: 

Пункт 1.6 Надання адміністративних послуг у 

відділі «ЦНАП» здійснюється за дотриманням 

таких принципів: 

- верховенства права, у тому числі законності та 

юридичної визначеності; 

- стабільності; 

- рівності перед законом; 

- відкритості та прозорості; 

- оперативності та своєчасності; 

-доступності інформації про надання 

адміністративних послуг; 

- захищеності персональних даних; 

- раціональної мінімізації кількості документів та 

процедурних дій, що вимагаються для отримання 

адміністративних послуг; 

- неупередженості та справедливості; 

- доступності та зручності для суб’єктів звернення. 

Пункт 1.7 після слова «з урахуванням» доповнити 

«потреб суб’єктів звернення відповідно до»  

Пункт 2.9: «На інформаційних стендах або 

інформаційних терміналах (у разі їх наявності) 

розміщується інформація, зокрема, про: 

- найменування відділу, його місцезнаходження 

та місцезнаходження його територіальних 

підрозділів, відділених робочих місць 

адміністраторів відділу «ЦНАП» (в разі їх 
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утворення), номери телефонів для довідок, факсу, 

адресу веб-сайту, електронної пошти; 

- графік роботи відділу «ЦНАП», його 

територіальних підрозділів, відділених робочих 

місць адміністраторів відділу «ЦНАП» (в разі їх 

утворення) прийомні дня та години, вихідні дні); 

- перелік адміністративних послуг, які 

надаються через відділ «ЦНАП», його територіальні 

підрозділи, відділені робочі місця адміністраторів 

відділу «ЦНАП» (в разі їх утворення) та відповідні 

інформаційні картки адміністративних послуг;» далі 

по тексту. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 03/87 -20 за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 03/87 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 03/87 -20. 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни: 

 Пункт 1.6 Надання адміністративних послуг у відділі «ЦНАП» 

здійснюється за дотриманням таких принципів: 

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної 

визначеності; 

- стабільності; 

- рівності перед законом; 

- відкритості та прозорості; 

- оперативності та своєчасності; 

- доступності інформації про надання адміністративних послуг; 

- захищеності персональних даних; 
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- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що 

вимагаються для отримання адміністративних послуг; 

- неупередженості та справедливості; 

- доступності та зручності для суб’єктів звернення. 

Пункт 1.7 після слова «з урахуванням» доповнити «потреб суб’єктів 

звернення відповідно до».  

Пункт 2.9: «На інформаційних стендах або інформаційних терміналах (у 

разі їх наявності) розміщується інформація, зокрема, про: 

- найменування відділу, його місцезнаходження та 

місцезнаходження його територіальних підрозділів, відділених робочих 

місць адміністраторів відділу «ЦНАП» (в разі їх утворення), номери 

телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти; 

- графік роботи відділу «ЦНАП», його територіальних підрозділів, 

відділених робочих місць адміністраторів відділу «ЦНАП» (в разі їх 

утворення) прийомні дня та години, вихідні дні); 

- перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ 

«ЦНАП», його територіальні підрозділи, відділені робочі місця 

адміністраторів відділу «ЦНАП» (в разі їх утворення) та відповідні 

інформаційні картки адміністративних послуг;» далі по тексту. 

 Голосували про прийняття рішення № 03/87-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/87-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 4.  Про затвердження Порядку складання, затвердження та 

контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт №1930) 

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 
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політики, з питань законності та етики 

(протокол від 09.01.2020 № 15): 

-  п.2.1. проєкту рішення після слів «подання на 

розгляд для» забрати слово «погодження». 

-  п.3 проєкту рішення замінити фразу 

«постійну комісію міської ради з питань бюджету та 

економічного розвитку Рика В.Л.» на «постійну 

комісію міської ради з питань законності та етики». 

- в назві Порядку після слова «фінансового» 

внести «плану». 

 - у фразі «погодження/затвердження» вилучити 

слово «погодження» в тексті Порядку. 

- фразу «Орган управління» замінити на 

«Засновник» в тексті Порядку. 

- в п. 7 слово «районної» замінити на «міської». 

- в п. 11 фразу «Галицькій районній» замінити на 

«Бурштинській міській». 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 04/87 -20 за основу. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 04/87-20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення  № 04/87 -20. 

  «за»             -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни: 

-  п.2.1. після слів «подання на розгляд для» забрати слово 

«погодження». 

-  п.3 замінити фразу «постійну комісію міської ради з питань 

бюджету та економічного розвитку Рика В.Л.» на «постійну комісію 

міської ради з питань законності та етики». 
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- в назві Порядку після слова «фінансового» внести «плану». 

 - у фразі «погодження/затвердження» вилучити слово «погодження» 

в тексті Порядку. 

- фразу «Орган управління» замінити на «Засновник» в тексті 

Порядку. 

- в п. 7 слово «районної» замінити на «міської». 

- в п. 11 фразу «Галицькій районній» замінити на «Бурштинській 

міській». 

 Голосували про прийняття рішення № 04/87-20 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/87-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ:  

5.  Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області.(Проєкт №1931) 

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 09.01.2020 № 15): 

До пункту 2 : 

- додати нумерацію до назви розділів Положення. 

- фразу «Цей Порядок» замінити на «Положення» в 

тексті Положення. 

- в п.1. фразу «державного, комунального закладу 

охорони здоров’я» замінити на  «комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області», фразу «посади 
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керівників державних та комунальних закладів» 

замінити на «посаду керівника комунального 

закладу», вилучити фразу «крім закладів охорони 

здоров’я військових формувань, а також 

правоохоронних органів спеціального призначення, 

утворених відповідно до законів». 

- в п.2 вилучити речення «Особливості конкурсу для 

призначення керівників закладів, які провадять 

діяльність з надання вторинної медичної допомоги, 

можуть визначатися відповідними уповноваженими 

виконавчими органами управління власника закладу 

охорони здоров’я (далі — органи управління)». 

- в п.3 фразу «органу управління» замінити на 

«Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області (далі — Засновник)». 

- в п.4 після слів «формування конкурсної комісії» 

додати «(у разі необхідності оновлення її складу)». 

- фразу «Орган управління» замінити на 

«Засновник» в тексті Положення. 

- в п.8 вилучити фразу «постійно діюча або». 

- слово «Порядок» замінити на слово «Положенням» 

в тексті. 

- в п. 11 вилучити фразу «у рівній кількості». 

- в п.11.1 після слів «представники Засновника» 

додати «3 особи». 

- в п.11.2 фразу «відповідного закладу» замінити на  

«комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області», 

- в п.11.3 після слів «по одній особі від кожного 

громадського об’єднання» додати «в загальній 

кількості не більше 3 осіб», вилучити абзац «У разі 

утворення постійно діючої конкурсної комісії до її 
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складу представники органу управління та 

представники громадськості входять на постійній 

основі, а представники трудового колективу 

залучаються до складу конкурсної комісії для 

кожного закладу окремо. Склад постійно діючої 

конкурсної комісії переглядається щороку». 

- в п.12 вилучити фразу «У разі відсутності постійно 

діючої конкурсної комісії», слово «її» замінити на 

«конкурсної комісії». 

- п.13 вилучити речення «Кількість членів 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на 

зайняття посади керівника державного закладу 

охорони здоров’я становить  дев’ять — дванадцять 

осіб». 

- п. 14 вилучити. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 05/87 -20 за основу. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 05/87-20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до пункту 2  проєкту рішення                                    

№ 05/87 -19. 

  «за»             -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни: 

-  додати нумерацію до назви розділів Положення. 

- фразу «Цей Порядок» замінити на «Положення» в тексті Положення. 

- в п.1. фразу «державного, комунального закладу охорони здоров’я» 

замінити на «комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області», фразу «посади керівників державних та 
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комунальних закладів» замінити на «посаду керівника комунального 

закладу», вилучити фразу «крім закладів охорони здоров’я військових 

формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, 

утворених відповідно до законів». 

- в п.2 вилучити речення «Особливості конкурсу для призначення 

керівників закладів, які провадять діяльність з надання вторинної 

медичної допомоги, можуть визначатися відповідними уповноваженими 

виконавчими органами управління власника закладу охорони здоров’я 

(далі — органи управління)». 

- в п.3 фразу «органу управління» замінити на «Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області (далі — Засновник)». 

- в п.4 після слів «формування конкурсної комісії» додати «(у разі 

необхідності оновлення її складу)». 

- фразу «Орган управління» замінити на «Засновник» в тексті 

Положення. 

- в п.8 вилучити фразу «постійно діюча або». 

- слово «Порядок» замінити на слово «Положенням» в тексті. 

- в п. 11 вилучити фразу «у рівній кількості». 

- в п.11.1 після слів «представники Засновника» додати «3 особи». 

- в п.11.2 фразу «відповідного закладу» замінити на  «комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», 

- в п.11.3 після слів «по одній особі від кожного громадського 

об’єднання» додати «в загальній кількості не більше 3 осіб», вилучити 

абзац «У разі утворення постійно діючої конкурсної комісії до її складу 

представники органу управління та представники громадськості входять 

на постійній основі, а представники трудового колективу залучаються 

до складу конкурсної комісії для кожного закладу окремо. Склад 

постійно діючої конкурсної комісії переглядається щороку». 

- в п.12 вилучити фразу «У разі відсутності постійно діючої конкурсної 

комісії», слово «її» замінити на «конкурсної комісії». 

- п.13 вилучити речення «Кількість членів конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного закладу 

охорони здоров’я становить  дев’ять — дванадцять осіб». 
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- п. 14 вилучити. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Н.Кицела,  

заступник 

міського голови 

 

Ознайомила рекомендаціями до проєкту рішення 

комісій з питань бюджету та економічного розвитку, з 

питань гуманітарної політики, з питань законності та 

етики (протокол від 09.01.2020 № 15): 

До пункту 3: 

- в тексті замінити слово «Порядок» на слово 

«Положення». 

- в тексті замінити фразу «Орган управління» на 

«Засновник». 

- перед фразою «девʹять осіб» додати слово «шість». 

- в третьому абзаці вилучити фразу «у рівній кількості 

від кожної підгрупи». 

- в третьому абзаці після слів «представники 

Засновника» додати «3 особи», після слів «по одній 

особі від кожного громадського обʹєднання» додати 

«в загальній кількості не більше 3 осіб», фразу  

«відповідного закладу» замінити на «комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області», керівника якого 

обирають, визначені на загальних зборах трудового 

колективу на підставі протоколу зборів трудового 

колективу, після слів «протоколу зборів трудового 

колективу» додати «3 особи». 

- в останньому абзаці перед датою «24 січня 2020 

року» добавити годину «16:00 год.». 

- вкінці оголошення додати абзац «Інформація для 

довідок за телефоном (0673424888). Відповідальна 

особа за прийом заяв - Фітак Ірина Петрівна». 

 Голосували про зміни до пункту 3  проєкту рішення                                    

№ 05/87 -20. 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 



 14 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни 

 - в тексті замінити слово «Порядок» на слово «Положення». 

- в тексті замінити фразу «Орган управління» на «Засновник». 

- перед фразою «девʹять осіб» додати слово «шість». 

- в третьому абзаці вилучити фразу «у рівній кількості від кожної 

підгрупи». 

- в третьому абзаці після слів «представники Засновника» додати «3 

особи», після слів «по одній особі від кожного громадського 

обʹєднання» додати «в загальній кількості не більше 3 осіб», фразу  

«відповідного закладу» замінити на «комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області», керівника якого обирають, 

визначені на загальних зборах трудового колективу на підставі 

протоколу зборів трудового колективу, після слів «протоколу зборів 

трудового колективу» додати «3 особи». 

- в останньому абзаці перед датою «24 січня 2020 року» добавити 

годину «16:00 год.». 

- вкінці оголошення додати абзац «Інформація для довідок за телефоном 

(0673424888). Відповідальна особа за прийом заяв - Фітак Ірина 

Петрівна». 

 Голосували про прийняття рішення № 05/87-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/87-20  в цілому (рішення додається). 

 

 6. Відповіді на депутатські запити. (Не було) 

 7. Депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 8. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, міський 

голова  

Про призначення директора на Бурштинській 

ТЕС. 
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Про зустріч в Асоціації міст України Івано – 

Франківської області щодо запропонованих змін у 

законодавстві, які стосуються місцевого 

самоврядування. 

 А.Іваськів, 

депутат Івано - 

Франківської 

обласної ради 

Про перспективи ремонту  комунальних доріг 

міста та неохідність виготовлення проєктної 

документації на ремонт доріг. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про існування проє ктів ремонту доріг міста та 

їх застарілість. 

Про лист ДТЕК щодо простою Бурштинської 

ТЕС. 

 

Примітка: відеотрансляцію вісімдесят сьомої позачергової сесії міської ради сьомого 

скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі 

«Нормативні документи». 

 

 

Міський голова                                                                              Роксолана Джура  


