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ПРОТОКОЛ      №2 

засідання постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 

етики та регламенту 

 « 08 » грудня  2020 р.          

       м. Бурштин  

Засідання проводиться:  в приміщенні Бурштинської м/ради. 

Присутні:  
                                             заступник голови комісії          Драгун І.О. 

                  секретар комісії        Кобель О.Ю. 

   член комісії:                  Рибчук Б.Б 

                                                                           

Відсутні:  
                                              голова комісії                            Федорняк В.Т.  

                                 член комісії                              Симак Д.М. 

 

Запрошені: Назар М. – начальник відділу економіки та промисловості 

Копаниця В.- начальник земельно-екологічного відділу 

Фітак І.- завідувач сектору кадрової роботи 

Кравчишин О.- начальник організаційного відділу 

Мельник І.- головний спеціаліст юридичного відділу 

Козар М.- начальник відділу сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту    

Іванюк Р.- секретар ради.       

                           

Порядок  денний: 

 

1. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2020 рік». (Проєкт 

№2247) 

2. Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки. (Проєкт №2273) 

3. Про Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного 

середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. (Проєкт 

№2286) 

4. Про втрату чинності рішення Бурштинської міської ради від 29 листопада 2016 року № 

04/20-16 «Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевого 

бюджету». (Проєкт №2298) 

5. Про затвердження Програми «Відкрите місто - влада для людей» на 2021 рік. (Проєкт 

№2233)  

6. Про затвердження Програми  фінансового забезпечення  нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами  Бурштинської міської ради на 2021-2025 роки. (Проєкт №2256) 

7. Про присвоєння  рангу посадової особи місцевого самоврядування старостам 

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №2301) 

8. Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської 

міської ради Івано-Франківського району Івано – Франківської області на 2021 рік в особі 

юридичного відділу. (Проєкт №2262) 

9. Про затвердження Положення про постійні комісії Бурштинської міської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області.(Проєкт №2294) 

10. Про затвердження  Регламенту Бурштинської міської ради. (Проєкт №2295) 

11.Про затвердження Програми підтримки сім’ї, дітей та молоді з інвалідністю, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2025 роки. (Проєкт №2266) 
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12.Про затвердження програми "Розвитку та підтримки молодіжної політики і  національно-

патріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 років".(Проєкт №2267) 

13.Про затвердження програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки». (Проєкт №2268) 

14.Про затвердження програми «Розвитку фізичної культури і спорту Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки». (Проєкт №2269) 

15.Про затвердження Положення про Погоджувальну раду Бурштинської  міської ради. 

(Проєкт №2302) 

16. Різне. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2020 рік». 

(Проєкт №2247) 

ДОПОВІДАВ: Копаниця В.- начальник земельно-екологічного відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3 «проти» - 0      «утрим» - 0   

 
СЛУХАЛИ: Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки. (Проєкт №2273) 

ДОПОВІДАВ: Копаниця В.- начальник земельно-екологічного відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3 «проти» -  0      «утрим» - 0     

 

СЛУХАЛИ:Про Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного 

середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. (Проєкт 

№2286) 

ДОПОВІДАВ: Копаниця В.- начальник земельно-екологічного відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3 «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення Бурштинської міської ради від 29 листопада 2016 

року № 04/20-16 «Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти 

місцевого бюджету» (Проєкт №2298)  

ДОПОВІДАВ: Назар М. – начальник відділу економіки та промисловості 

ВИРІШИЛИ: Комісія не підтримала проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 2   «проти» - 0      «утрим» - 1    

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Відкрите місто - влада для людей» на 2021 рік. 

(Проєкт №2233) 

ДОПОВІДАВ: Кравчишин О.- начальник організаційного відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3   «проти» - 0      «утрим» - 0   
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СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми  фінансового забезпечення  нагородження 

відзнаками та грошовими винагородами  Бурштинської міської ради на 2021-2025 роки. 

(Проєкт №2256) 

ДОПОВІДАВ: Фітак І.- завідувач сектору кадрової роботи 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3   «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

СЛУХАЛИ: Про присвоєння  рангу посадової особи місцевого самоврядування старостам 

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №2301) 

ДОПОВІДАВ: Фітак І.- завідувач сектору кадрової роботи 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3  «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи 

Бурштинської міської ради Івано-Франківського району Івано – Франківської області на 2021 

рік в особі юридичного відділу. (Проєкт №2262) 

ДОПОВІДАВ: Мельник І.- головний спеціаліст юридичного відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3  «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підтримки сім’ї, дітей та молоді з інвалідністю, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2025 роки. (Проєкт 

№2266) 

ДОПОВІДАВ: Козар М.- начальник відділу сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту    

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з правками.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3  «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Розвитку та підтримки молодіжної політики і  

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 років".(Проєкт №2267) 

ДОПОВІДАВ: Козар М.- начальник відділу сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту    

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3  «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської 

молоді Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки». (Проєкт №2268) 

ДОПОВІДАВ: Козар М.- начальник відділу сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту    

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3  «проти» - 0      «утрим» - 0   

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки». (Проєкт №2269) 
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ДОПОВІДАВ: Козар М.- начальник відділу сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту    

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3  «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Погоджувальну раду Бурштинської  міської 

ради. (Проєкт №2302) 

ДОПОВІДАВ: Іванюк Р.- секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3  «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії Бурштинської міської ради 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області.(Проєкт №2294) 

ДОПОВІДАВ: Мельник І.- головний спеціаліст юридичного відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозиціями: 

-п.3.5 розділу 3 голосуванням; відкритим поіменним голосуванням. 

-п.3.6.6 результати «поіменного» голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3  «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження  Регламенту Бурштинської міської ради. (Проєкт №2295) 

ДОПОВІДАВ: Мельник І.- головний спеціаліст юридичного відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозиціями: 

-ст.14 п.9 вилучити «сільського, селищного»; 

-ст.20 п.5 якщо за це проголосувало не менше однієї третини результатів від загального 

складу ради – надати роз’яснення юридичному відділу ви це процедурне питання; 

-ст.20 п.6 вилучити «заступник голови»; 

-ст.22 п.2 друге речення «За рішенням більшості від депутатського складу ради» замінити 

«За рішенням міського голови»; 

-ст.22 п.4 Протокол засідання … «виконавчого комітету постійної комісії, депутатського 

звернення із зазначенням»….. 

-ст.28 п.8 прописати вставку: У випадку відсутності висновку чи рекомендації до проекту 

рішення міської ради постійної депутатської комісії даний проект не розглядається міською 

радою на пленарному засіданні сесії; 

-ст.29 поміняти місцями пункти 5-6; 

-ст.30 Органів ради….. «старости» ….а також іншими…. 

-ст.31 п.2 п.10 вивчити відділу актуальності пункту – надати роз’яснення; 

-ст.32 п.6 з оригіналом…. «проєкту»… рішення; 

-ст. 36.п.1 п.п.9 вилучити; 

-ст.36 п.6 вивчити відділу та надати роз’яснення; 

ст..38 п.8 вивчити відділу та надати роз’яснення 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3  «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

Заступник голови комісії                   ___________________ Драгун І.О. 

 

Секретар засідання                                       ____________________Кобель О.Ю. 


