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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

дев’яносто третьої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

 

Від 31 березня  2020 року        м. Бурштин 

Місце проведення: територія Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Початок: 10:00 

Закінчення: 10:30 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

      –    20 депутатів міської ради (список додається); 

– представники  виконавчого апарату та члени конкурсної комісії з проведення 

конкурсного відбору на зайняття посади директора коммунального  некомерційного 

підприємства  «Бурштинська центральна  міська  лікарня» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області (список додається). 

Відсутні на сесії: 6 депутатів міської ради (І.Карвацький, В.Котів, А.Крижалка, 

І.Прокопів, А.Процик, І.Харів). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 93 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. І.Мазур – депутат міської ради. 

2. А.Федорняк – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в склад лічильної комісії на 93 сесію. 

     «за»            -  20 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 93 сесію депутатів міської ради 

І.Мазур, А.Федорняка. 

 

ВИСТУПИЛИ: Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Про підтримку порядку денного. 
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СЛУХАЛИ: Про порядок денний  дев’яносто третьої сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного 

дев’яносто третьої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про призначення переможця конкурсу Василика 

Володимира Євстахійовича на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області.(Проєкт №2012) 

Доповідач: Р.Джура  –  міський голова 

2. Депутатські запити. 

3. Різне. 

 Голосували про порядок денний 93 сесії в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний дев’яносто третьої сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Про призначення переможця конкурсу Василика Володимира 

Євстахійовича на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проєкт №2012) 

Доповідач: Р.Джура  –  міський голова 

2. Депутатські запити. 

3. Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: В.Василик, 

депутат міської 

ради 

Повідомив про реальний конфлікт інтересів щодо 

проєкту № 2012 (заява додається). 
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 Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Запропонував задати запитання Володимиру 

Василику. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про призначення переможця конкурсу Василика 

Володимира Євстахійовича на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області.(Проєкт №2012) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура,  

міський голова 

Ознайомила з проєктом рішення, ухвалами 

суду (додаються).  

ВИСТУПИЛИ: Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Про підтримку проєкту рішення № 2012. 

Про недовіру голові конкурсної комісії та 

помилки допущені комісією. 

Про звернення до суду. 

 А.Федорняк, 

депутат міської 

ради 

Про мотиви голосування та проведення 

конкурсу. 

Повідомив про утримання під час 

голосування за проєкт. 

 Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Про відмову брати участь у голосуванні. 

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Про право оскаржити результати конкурсу. 

Про необхідність заслухати головного лікаря 

С.Сопільняка. 

Про право затвердження нового керівника 

до 10.04.2020. 

 Р.Джура,  

міський голова 

Про заяву С.Сопільняка про звільнення у 

зв’язку з виходом на пенсію. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 01/93-20 за основу. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  1 

«утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 01/93 -20 прийняти за основу. 



 4 

ВИСТУПИЛИ: Л.Горват, 

депутат міської 

ради 

Ознайомив з рекомендаціями комісії з питнь 

законності та етики ( протокол від 25.03.2020                

№ 55): 

В текст контракту внести доповнення: 

«Пункт 24 підпунктом 1 «у разі не 

представлення документу про проходження 

курсу навчання за спеціалізацією «Організації і 

управління охороною здоров’я» в термін до 

10.05.2020 року». 

 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Запропонував : 

Підпункт 2 пункту 15 викласти в редакції                    

« посадового окладу визначеного за відповідним 

тарифним розрядом єдиної тарифної сітки і 

фактично відпрацьованого часу». 

Пункт 28 доповнити «Цей контракт діє три 

роки» далі по тексту. 

 Л.Івасюк, 

депутат міської 

ради 

 

Про існування поправки озвучену 

Л.Горватом в тексті контракту. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 01/93-20. 

  «за»             -  14 

«проти»      -  1 

«утрим.»     -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни: 

Пункт 24 підпункт 1 «у разі не представлення документу про 

проходження курсу за спеціалізацією «Організації і управління 

охороною здоров’я» в термін до 10.05.2020 року». 

Підпункт 2 пункту 15 викласти в редакції «посадового окладу 

визначеного за відповідним тарифним розрядом єдиної тарифної 

сітки і фактично відпрацьованого часу». 

Пункт 28 доповнити «Цей контракт діє три роки» далі по тексту. 
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 Голосували про прийняття рішення № 01/93-20 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  1 

«утрим.»   -  2  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/93-20  в цілому (рішення додається). 

 

 2. Депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 3. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Про забезпечення лікарні. 

 В.Василик, 

депутат міської 

ради 

Закликав депутатів включатися в роботу та 

допомагати лікарні. 

 Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Запропонував В.Василику відповісти на декілька 

запитань. 

 В.Василик, 

депутат міської 

ради 

Про відмову брати участь в обговоренні та 

запропонував звернутися до конкурсної комісії. 

 

Примітка: відеотрансляцію дев’яносто третьої позачергової сесії міської ради сьомого 

скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі 

«Нормативні документи». 

 

 

 

Міський голова                                                                              Роксолана Джура  


