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ПРОТОКОЛ      №4 

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

етики та регламенту 

 « 22 » грудня  2020 р.          

       м. Бурштин  

Засідання проводиться:  в приміщенні Бурштинської м/ради. 

Присутні:  
                                             голова комісії                             Федорняк В.Т.         

                                             заступник голови комісії          Драгун І.О. 

                  секретар комісії        Кобель О.Ю. 

   

Відсутні:  
                                               член комісії:                  Рибчук Б.Б 

                                 член комісії                              Симак Д.М. 

 

Запрошені: В.Андрієшин – міський голова, Р.Стасько- перший заступник міського голови, 

І.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи, М. Михайлишин – начальник юридичного 

відділу, Р.Іванюк – секретар ради 

                           

Порядок  денний: 

 

1. Про безоплатне прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 

міста Галицького району у комунальну власність Бурштинської територіальної  

громади (Проєкт №2322) 

2.  Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 року № 07/12-16 

«Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів» (Проєкт №2321) 

3. Про затвердження заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих 

органів ради (Проєкт №2242) 

4. Про затвердження заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих 

органів ради (Проєкт №2265) 

5. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2021 рік (Проєкт №2305) 

6. Різне. 

 

СЛУХАЛИ:Про безоплатне прийняття майна зі спільної власності територіальних громад 

сіл, міста Галицького району у комунальну власність Бурштинської територіальної  громади 

(Проєкт №2322) 

 ДОПОВІДАВ: Р.Стасько- перший заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради 

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

 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 року № 

07/12-16 «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів» (Проєкт №2321) 

ДОПОВІДАВ: І.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради зі змінами (в п.1.3 Діловод - 10 шт.од, відповідно до 

старостинських округів). 
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ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3 «проти» -  0      «утрим» - 0    

  

СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих 

органів ради (Проєкт №2242) 

ДОПОВІДАВ: В.Андрієшин – міський голова 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих 

органів ради (Проєкт №2265) 

ДОПОВІДАВ: В.Андрієшин – міський голова 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради 

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

 

СЛУХАЛИ: Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2021 рік (Проєкт №2305) 

ДОПОВІДАВ: Р.Іванюк – секретар ради                      

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради 

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

 

 

Голова комісії                               ___________________ Федорняк В.Т. 

 

 

Секретар засідання                                       ____________________Кобель О.Ю. 


