
ПРОТОКОЛ №12 

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

етики та регламенту 

19 травня 2021р 

м.Бурштин 

Засідання проводиться:         в приміщенні міської ради 

 

Присутні:                                   голова комісії                                 Федорняк В.Т. 

                                                     заступник голови комісії               Кобель О.Ю 

                                                     секретар комісії                              Верестюк Т.М. 

Відсутні:                                     член комісії                                     Симак Д.Д. 

                                                     член комісії                                     Рибчук Б.Б. 

 

 

 

Запрошені: В.Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня,  М.Гурак - 

начальник сектору превенції відділення поліції №3, Р.Іванюк – секретар ради 

 

Порядок денний 

1. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території окремої 

земельної ділянки по зміні цільового призначення землі для будівництва та обслуговування 

індивідуального житлового будинку на вул. Лесі Українки в с.Дем’янів Івано-Франківської 

області», (Проєкт №2519 ). 

Доповідач: Т.Білоока - завідувач сектору містобудування та архітектури 

2. Про затвердження нової редакції Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано - 

Франківської області, (Проєкт № 2678). 

Доповідач: В.Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

3. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженого рішенням міської 

ради від 11.12.2020 №05/2-20, (Проєкт №2681 ). 

Доповідач: М.Назар - начальник відділу економіки і промисловості. 

4. Звіт про роботу «Поліцейської станції м. Бурштин» та рівень злочинності на території м. 

Буршти та с. Вигівка у 2020 році, (Проєкт №2682 ). 

Доповідач:  М.Гурак - начальник сектору превенції відділення поліції №3 (м. Галич) 

5. Про скасування рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 24.02.2020 

№ 26 «Про надання гр.Антонів Л.П. дозволу на облаштування тимчасової стоянки 

автотранспорту біля автодороги «Мукачево - Львів» (навпроти кафе «Едельвейс») в м. 

Бурштин», (Проєкт №2007 ). 

Доповідач: А.Пергельський – головний спеціаліст юридичного відділу 

6. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради щодо капітального ремонту дороги 

0091002, (Проєкт №2728 ) 

.Доповідач: Н.Василащук – депутат міської ради 

7. Про створення комісії з інвентаризації та розподілу майна, яке перебуває на балансі КП 

«Житловик», для повернення даного майна у комунальну власність Бурштинської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради, (Проєкт №2754 ). 

8. Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство 

Бурштинської міської ради», (Проєкт №2755 ). 

9. Про створення комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради», 

(Проєкт №2759 ) 

 Доповідач: І.Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна. 

10. Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів, (Проєкт №2752 ). 

Доповідач: І.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи. 



11. Про внесення змін до Регламенту Бурштинської міської ради затвердженого рішенням 

міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження Регламенту Бурштинської міської 

ради», (Проєкт №2743). 

Доповідач: Р.Іванюк – секретар ради 

12. Про затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважена на 2021-2025 роки за рахунок коштів від збору за забруднення навколишнього 

природного середовища та інших джерел, визначених законодавством, (Проєкт №2758). 

Доповідач: В.Рик – депутат міської ради. 

13. Про схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство між Бурштинською міською 

радою та «ТзОВ «Лемберг-Агро», (Проєкт № 2760). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

 

 

СЛУХАЛИ Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 

окремої земельної ділянки по зміні цільового призначення землі для будівництва та 

обслуговування індивідуального житлового будинку на вул. Лесі Українки в с.Дем’янів 

Івано-Франківської області», (Проєкт №2519 ). 

ДОПОВІДАЧ: Т.Білоока - завідувач сектору містобудування та архітектури 

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

чергової сесії Бурштинської міської ради 

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської 

ради Івано - Франківської області, (Проєкт № 2678). 

ДОПОВІДАЧ: В.Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

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

чергової сесії Бурштинської міської ради зі змінами: 

- в пункті 11.1 вилучити слова « з погодження (рішення) територіальної громади» 

- в пункті 11.3 вилучити слова « з погодження (рішення) територіальної громади» 

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженого рішенням 

міської ради від 11.12.2020 №05/2-20, (Проєкт №2681 ). 

ДОПОВІДАЧ:  М.Назар - начальник відділу економіки і промисловості 

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

сесії Бурштинської міської ради зі змінами відповідно службової записки В. Копаниці 

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 



СЛУХАЛИ: Звіт про роботу «Поліцейської станції м. Бурштин» та рівень злочинності на 

території м. Буршти та с. Вигівка у 2020 році, (Проєкт №2682 ). 

ДОПОВІДАЧ:   М.Гурак - начальник сектору превенції відділення поліції №3 

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

сесії Бурштинської міської ради з рекомендацією змінити доповідача на працівника поліції. 

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

 

СЛУХАЛИ: Про скасування рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 

24.02.2020 № 26 «Про надання гр.Антонів Л.П. дозволу на облаштування тимчасової стоянки 

автотранспорту біля автодороги «Мукачево - Львів» (навпроти кафе «Едельвейс») в м. 

Бурштин», (Проєкт №2007 ). 

ДОПОВІДАЧ: А.Пергельський – головний спеціаліст юридичного відділу 

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

сесії Бурштинської міської ради  

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради щодо капітального 

ремонту дороги 0091002, (Проєкт №2728 ) 

ДОПОВІДАЧ: Н.Василащук – депутат міської ради  

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

сесії Бурштинської міської ради  

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ: Про створення комісії з інвентаризації та розподілу майна, яке перебуває на 

балансі КП «Житловик», для повернення даного майна у комунальну власність 

Бурштинської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради, (Проєкт №2754 ). 

ДОПОВІДАЧ:  І.Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна 

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

сесії Бурштинської міської ради  

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

 



СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне 

господарство Бурштинської міської ради», (Проєкт №2755 ). 

ДОПОВІДАЧ:  І.Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна 

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

сесії Бурштинської міської ради з доповненням в статуті цього підприємства пункт 3.2 

доповнити підпунктом надання послуг з управління багатоквартирними будинками. 

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

 

СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської 

ради», (Проєкт №2759 ) 

ДОПОВІДАЧ:  І.Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна 

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

сесії Бурштинської міської ради  

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради 

та її виконавчих органів, (Проєкт №2752 ). 

ДОПОВІДАЧ:  І.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. Рекомендувати раді не підтримувати зазначений проект 

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

Федорняк В.Т. утрим 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. утрим 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту Бурштинської міської ради затвердженого 

рішенням міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження Регламенту 

Бурштинської міської ради», (Проєкт №2743). 

ДОПОВІДАЧ Р: .Іванюк – секретар ради  

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. Рекомендувати раді не підтримувати зазначений проект 

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

Федорняк В.Т. проти 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. проти 

 

 



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

повноважена на 2021-2025 роки за рахунок коштів від збору за забруднення навколишнього 

природного середовища та інших джерел, визначених законодавством, (Проєкт №2758) 

.ДОПОВІДАЧ : В.Рик – депутат міської ради 

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

сесії Бурштинської міської ради  

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ: Про схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство між Бурштинською 

міською радою та «ТзОВ «Лемберг-Агро», (Проєкт № 2760). 

.ДОПОВІДАЧ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

ВИРІШИЛИ Рішення не прийнято. Рекомендувати раді не підтримувати зазначений проект   

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

Федорняк В.Т. утрим 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. утрим 

Верестюк Т.М. утрим 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                       _________________Федорняк В.Т. 

 

Секретар комісії                                                                   _________________Верестюк Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


