
 

ПРОТОКОЛ 
 

     Засідання  комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 21 .01. 2021року                                                                                  № 4 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

 

Члени комісії:  І.Харів, М.Оршуляк, З.Савчак,  М.Козар 

   

Запрошені: І.Томин – начальник відділу освіти, Р.Іванюк – секретар ради, Р.Стасько- 

перший заступник міського голови. 

                                                                                                          

     Порядок  денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду  

та затвердження сесією. 

 

1. Про створення комунального підприємства Бурштинської територіальної громади 

Спортивний клуб «Перемога» (Проєкт №2349) 

2. Про затвердження Умов проведення конкурсу з   визначення опорного  закладу 

освіти Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №2393)     

3. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу загальної середньої освіти Бурштинської  територіальної громади. (Проєкт 

№2394) 

4. Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Бурштинської територіальної 

громади  на 2020-2021 навчальний рік. (Проєкт №2412) 

5. Про закріплення депутатів Бурштинської міської ради за округами. (Проєкт №2402) 

6. Про внесення змін до структури та граничної чисельності  закладів культури 

Бурштинської міської ради на 2021 рік. (Проєкт №2409) 

 

СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства Бурштинської територіальної 

громади Спортивний клуб «Перемога» (Проєкт №2349) 

ДОПОВІДАВ: І.Харів – голова комісії 

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

Бурштинської міської ради з пропозицією: викласти назву проєкту рішення 

в такій редакції: Про створення комунального некомерційного  

підприємства Бурштинської територіальної громади Спортивний клуб 

«Перемога» та внести відповідні зміни до тексту проєкту рішення та 

статуту. 

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

  

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Умов проведення конкурсу з   визначення опорного  

закладу освіти Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №2393)     

ДОПОВІДАВ: І.Томин – начальник відділу освіти 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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



СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Бурштинської  територіальної громади. 

(Проєкт №2394) 

ДОПОВІДАВ: І.Томин – начальник відділу освіти 

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

Бурштинської міської ради зі змінами згідно додатку №1. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Бурштинської 

територіальної громади  на 2020-2021 навчальний рік. (Проєкт №2412) 

ДОПОВІДАВ: І.Томин – начальник відділу освіти 

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

Бурштинської міської ради зі змінами згідно додатку №1. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про закріплення депутатів Бурштинської міської ради за округами. (Проєкт 

№2402) 

ДОПОВІДАВ: Р.Іванюк – секретар ради. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до структури та граничної чисельності  закладів культури 

Бурштинської міської ради на 2021 рік. (Проєкт №2409) 

ДОПОВІДАВ: Т.Зорій – начальник відділу культури 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

 

 

Голова комісії                                                                              І.Харів    

 

 

Секретар                                                                                       М.Оршуляк                                          


