
1 

 

 

ПРОТОКОЛ      №8 

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

регламенту 

 « 19   » лютого  2021 р.            

     м. Бурштин  

Засідання проводиться:  в приміщенні Бурштинської м/ради. 

Присутні:  
                                             голова комісії                                               Федорняк В.Т.         

                                             заступник голови комісії                              Кобель О.Ю 

                                            секретар комісії                                             Верестюк Т.М. 

                                            член комісії:                                               Рибчук Б.Б  

                                             відсутній:                                                      Симак Д.М 

                                                                        

 

                                                                  

 

Запрошені: І.Бандура- начальник сектору житлово-комунального господарства, М.Назар – начальник 

відділу економіки та промисловості, І.Томин – начальник відділу освіти і науки, Р.Іванюк - секретар ради, 

С.Видай – начальник ЦНАП, М.Михайлишин – начальник юридичного відділу, Р.Стасько – перший 

заступник міського голови. 

Порядок  денний: 

1. Про скадання повноваження секретаря комісії Кобеля О.Ю. 

2. Про обрання  секретаря комісії Верестюк Т.М. 

3. Про обрання заступника голови комісії Кобеля О.Ю. 

4. Про створення комунального підприємства Бурштинської територіальної громади Спортивний клуб 

«Перемога» (Проєкт № 2349). 

5. Про укладання Меморандуму про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг (Проєкт № 

2446).                

6. Про створення віддалених робочих місць Центру надання адміністративних послуг Бурштинської 

міської ради, (Проєкт № 2447). 

7. Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 26.10.2018 № 07/61-18 «Про затвердження 

Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року», (Проєкт № 2451). 

8. Про затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2021-

2025 роки, (Проєкт № 2491). 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2021 р. № 11/7-21, (Проєкт № 2497). 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження  Регламенту 

Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2512). 

11. Про створення відділу контролю за додержанням законодавства про працю, благоустрою та 

паркуванням транспортних засобів Бурштинської міської ради та затвердження положення, (Проєкт № 

2513). 

12. Про припинення внаслідок реорганізації комунального підприємства «Підприємство житлово-

комунального господарства с.Задністрянське» шляхом приєднання до комунального підприємства 

«Житловик», (Проєкт № 2514); 

13. Про реорганізацію комунального підприємства «Житловик» шляхом виділу житлово-експлуатаційного 

господарства, (Проєкт № 2515). 

14. Про затвердження міської цільової програми “Захисник Вітчизни» на 2021 рік”,       (Проєкт № 2436); 

15. Про створення Комунального некомерційного підприємства Центр надання соціальних послуг 

Бурштинської міської ради та затвердження положення, (Проєкт № 2518). 

 

  СЛУХАЛИ: Про скадання повноваження секретаря комісії Кобеля О.Ю. 

  Доповідач: В.Федорняк – голова комісії 

  ВИРІШИЛИ: Скласти повноваження секретаря комісії Кобеля О.Ю. 

  ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3  «проти» - 0      «утрим» - 1   

 

  СЛУХАЛИ: Про обрання  секретаря комісії Верестюк Т.М. 

  Доповідач: В.Федорняк – голова комісії 

  ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем комісії Верестюк Т.М. 
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  ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3  «проти» - 0      «утрим» - 1   

 

  СЛУХАЛИ: Про обрання заступника голови комісії Кобеля О.Ю. 

  Доповідач: В.Федорняк – голова комісії 

  ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови комісії Кобеля О.Ю. 

  ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3  «проти» - 0      «утрим» - 1   

 

  СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства Бурштинської територіальної громади Спортивний 

клуб «Перемога» (Проєкт № 2349). 

 Доповідач: В.Федорняк – голова комісії 

  ВИРІШИЛИ: Зняти питання з розгляду оскільки комісії не надано пропозицій. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

СЛУХАЛИ: Про укладання Меморандуму про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг (Проєкт 

№ 2446). 

Доповідач: С.Видай – начальник ЦНАП  

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

Бурштинської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 «проти» - 0      «утрим» - 0  

  

СЛУХАЛИ:Про створення віддалених робочих місць Центру надання адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради (Проєкт № 2447). 

Доповідач: С.Видай – начальник ЦНАП  

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

Бурштинської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4  «проти» - 0      «утрим» - 0     

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 26.10.2018 № 07/61-18 «Про 

затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року» (Проєкт № 2451). 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості 
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд чергової сесії 

Бурштинської міської ради з доповненням: Включити в склад робочої групи Верестюк Т.М. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3 «проти» - 1      «утрим» - 0  

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень 

на 2021-2025 роки, (Проєкт № 2491). 

Доповідач: Р.Іванюк – секретар ради 

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

Бурштинської міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 «проти» - 0      «утрим» - 0  

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2021 р. № 11/7-21, (Проєкт № 2497). 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки 

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

Бурштинської міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 «проти» - 0      «утрим» - 0  
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СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження  

Регламенту Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2512). 

Доповідач: Р.Іванюк – секретар ради 

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

Бурштинської міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 «проти» - 0      «утрим» - 0  

 

СЛУХАЛИ: Про створення відділу контролю за додержанням законодавства про працю, благоустрою та 

паркуванням транспортних засобів Бурштинської міської ради та затвердження положення, (Проєкт № 2513). 

Доповідач: М.Михайлишин – начальник юридичного відділу 

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

Бурштинської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 «проти» - 0      «утрим» - 0  

 

СЛУХАЛИ: Про припинення внаслідок реорганізації комунального підприємства «Підприємство житлово-

комунального господарства с.Задністрянське» шляхом приєднання до комунального підприємства 

«Житловик», (Проєкт № 2514); 

Доповідач: І.Бандура- начальник сектору житлово-комунального господарства 

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

Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 «проти» - 0      «утрим» - 0  

 

СЛУХАЛИ: Про реорганізацію комунального підприємства «Житловик» шляхом виділу житлово-

експлуатаційного господарства, (Проєкт № 2515). 

Доповідач: І.Бандура- начальник сектору житлово-комунального господарства 

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

Бурштинської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 «проти» - 0      «утрим» - 0  

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми “Захисник Вітчизни» на 2021 рік”,       (Проєкт № 

2436); 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

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

Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 «проти» - 0      «утрим» - 0  

 

СЛУХАЛИ: Про створення Комунального некомерційного підприємства Центр надання соціальних послуг 

Бурштинської міської ради та затвердження положення, (Проєкт № 2518). 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

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

Бурштинської міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 «проти» - 0      «утрим» - 0  

 

 

 

Голова комісії                               ___________________ Федорняк В.Т. 

 

 

Секретар комісії                                             _____________________Верестюк Т.М. 


