
ПРОТОКОЛ №17 

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

етики та регламенту 

 21  вересня 2021р 

м.Бурштин 

Засідання проводиться:         в приміщенні міської ради 

 

Присутні:                                   голова комісії                                 Федорняк В.Т. 

                                                    заступник голови комісії                Кобель О.Ю                                                                                                                                                                                                                       

                                                     член комісії                                     Рибчук Б.Б. 

                                                     секретар комісії                              Верестюк Т.М. 

Відсутні:                                     член комісії                                     Симак Д.Д. 

                                                      

 

Запрошені: Ірина Фітак – начальник відділу кадрової роботи та військового обліку. 

Володимир Копаниця – нач. земельно-екологічного відділу. Коцур Світлана Богданівна,– 

начальник відділу соціального захисту населення 

 

 

Порядок денний 

1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» Гачинському М.В., 

(Проєкт №3095). 

Доповідач: Ірина Фітак– Начальник відділу кадрової роботи та військового обліку  

2. Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення Бурштинської 

міської ради у новій редакції, (Проєкт №3097). 

Доповідач: Коцур Світлана Богданівна,– начальник відділу соціального захисту населення. 

3. Про внесення зміни до Генерального плану суміщеного з Детальним планом території по 

вул. Івана Франка, № 30 с. Слобода (Проєкт №3129). 

Доповідач: Тетяна Білоока–  завідувач сектору містобудування та архітектури 

4. Про внесення змін до Програми природоохоронних заходів з охорони навколишнього 

природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

(Проєкт 3171). 

Доповідач: В.М.Копаниця– начальник земельно-екологічного відділу 

5. Про створення тимчасової контрольної комісії Бурштинської міської ради з питань 

раціонального використання земель комунальної власності, комунального майна, 

надходжень до місцевого бюджету і тарифів (Проєкт 3173). 

Доповідач: Ростислав Стасько  

6. Про затвердження Положення про Комунальне некомерційне підприємство Центр надання 

соціальних послуг Бурштинської міської ради, призначення тимчасово виконуючого 

обовʹязки директора Комунального некомерційного підприємства Центр надання соціальних 

послуг Бурштинської міської ради (Проєкт 3182). 

Доповідач: Володимир Чуйко 

 

СЛУХАЛИ . Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» Гачинському 

М.В., (Проєкт №3095). 

ДОПОВІДАЧ:  Ірина Фітак– Начальник відділу кадрової роботи та військового обліку 

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

чергової сесії Бурштинської міської ради 

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 



 

СЛУХАЛИ Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради у новій редакції, (Проєкт №3097). 

ДОПОВІДАЧ:  Коцур Світлана Богданівна,– начальник відділу соціального захисту 

населення. 

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

чергової сесії Бурштинської міської ради 

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ Про внесення зміни до Генерального плану суміщеного з Детальним планом 

території по вул. Івана Франка, № 30 с. Слобода (Проєкт №3129) 

ДОПОВІДАЧ:  Тетяна Білоока–  завідувач сектору містобудування та архітектури 

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

чергової сесії Бурштинської міської ради 

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ Про внесення змін до Програми природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки (Проєкт 3171). 

ДОПОВІДАЧ:  В.М.Копаниця– начальник земельно-екологічного відділу  

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

чергової сесії Бурштинської міської ради 

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. проти 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

 

СЛУХАЛИ Про створення тимчасової контрольної комісії Бурштинської міської ради з 

питань раціонального використання земель комунальної власності, комунального майна, 

надходжень до місцевого бюджету і тарифів (Проєкт 3173). 

ДОПОВІДАЧ:  Ростислав Стасько 

ВИРІШИЛИ: Комісія не підтримує та не рекомендує до розгляду даний проект рішення 

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. проти 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. утримується 

 



СЛУХАЛИ Про затвердження Положення про Комунальне некомерційне підприємство 

Центр надання соціальних послуг Бурштинської міської ради, призначення тимчасово 

виконуючого обовʹязки директора Комунального некомерційного підприємства Центр 

надання соціальних послуг Бурштинської міської ради (Проєкт 3182). 

ДОПОВІДАЧ:  Володимир Чуйко 

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

чергової сесії Бурштинської міської ради.  

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

 

 

Голова комісії                                                                       _________________Федорняк В.Т. 

 

Секретар комісії                                                                   _________________Верестюк Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


