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ПРОТОКОЛ      №6 

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

регламенту 

 « 13 » січня  2021 р.          

       м. Бурштин  

Засідання проводиться:  в приміщенні Бурштинської м/ради. 

Присутні:  
                                             голова комісії                             Федорняк В.Т.         

                                             заступник голови комісії          Драгун І.О. 

                                               член комісії:                  Рибчук Б.Б 

 

Відсутні:                              член комісії                                       Симак Д.М., 

   Кобель О.Ю. 

 

Запрошені: І.Бандура- начальник сектору житлово-комунального господарства, А.Пергельський – 

головний спеціаліст юридичного відділу,  

                           

Порядок  денний: 

 

1. Про обрання секретаря комісії. 

2. Про зміну засновника Підприємства житлово-комунального господарства с. Задністрянське та 

затвердження Статуту у новій редакції. (Проєкт №2413) 

3. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності зниження ціни на газ для населення. 

(Проєкт №2421)  

4. Про внесення змін в додаток 2 до рішення міської ради від 28.01.2020 №06/06-16 «Про 

Положення про  помічника-консультанта депутата Бурштинської міської ради».(Проєкт 

№2411) 

5. Про дострокове припинення повноважень депутата Бурштинської міської ради восьмого 

скликання І.Драгуна.». (Проєкт №2414) 

6. Про безоплатне прийняття рухомого майна (транспортні засоби) зі спільної власності 

територіальних громад сіл, міста Галицького району у власність КНП «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. (Проєкт №2423) 

7. Про припинення внаслідок реорганізації Підприємства житлово-комунального господарства 

с. Задністрянське шляхом приєднання до комунального підприємства «Житловик».(Проєкт 

№2417) 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря комісії 

Доповідач: В.Федорняк – голова комісії 

 ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем комісії Драгуна І.О. 

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

  

СЛУХАЛИ: Про зміну засновника Підприємства житлово-комунального господарства с. 

Задністрянське та затвердження Статуту у новій редакції. (Проєкт №2413) 

Доповідач: В.Федорняк – голова комісії 

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

сесії Бурштинської міської ради 

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

 

СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності зниження ціни на газ для населення. 

(Проєкт №2421) 

Доповідач: В.Федорняк – голова комісії 
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 ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд позачергової 

сесії Бурштинської міської ради з доповненням: автору проекту доопрацювати в мотивувальній 

частині. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток 2 до рішення міської ради від 28.01.2020 №06/06-16 «Про 

Положення про  помічника-консультанта депутата Бурштинської міської ради».(Проєкт №2411) 

Доповідач: В.Федорняк – голова комісії 

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

сесії Бурштинської міської ради 

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

  

СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата Бурштинської міської ради восьмого 

скликання І.Драгуна.». (Проєкт №2414) 

Доповідач: В.Федорняк – голова комісії 

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

сесії Бурштинської міської ради 

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

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття рухомого майна (транспортні засоби) зі спільної власності 

територіальних громад сіл, міста Галицького району у власність КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проєкт №2423) 

Доповідач: В.Федорняк – голова комісії 

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

сесії Бурштинської міської ради 

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

 

СЛУХАЛИ: Про припинення внаслідок реорганізації Підприємства житлово-комунального 

господарства с. Задністрянське шляхом приєднання до комунального підприємства 

«Житловик».(Проєкт №2417) 

Доповідач: В.Федорняк – голова комісії 

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

сесії Бурштинської міської ради з доповненням:  

Вивести із складу комісії Мовчан Л.Г., та ввести Глезнера М.В.- головного бухгалтера КП 

«Житловик», Башук І.С.- головного економіста КП «Житловик», Мельничука Р.В.- начальника ВКГ, 

та внести зміни в п.2 визначити адресу розташування комісії з реорганізації: Івано-Франківська 

область, Івано-Франківський район, м.Бурштин,  

вул. С.Стрільців,4 

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

 

 

 

 

Голова комісії                               ___________________ Федорняк В.Т. 

 

 

Секретар комісії                                             _____________________Драгун І.О. 


