
ПРОТОКОЛ 
 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 17.08.2021року                                                                                                                       №13 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

Члени комісії: І.Харів - голова комісії., М.Козар - заступник голови комісії., М.Оршуляк -

секретар комісії., З.Савчак - член комісії.  

 

Запрошені: І.Томин - начальник відділу освіти і науки., В.Василик - директор КНП 

«Бурштинська ЦМЛ»., І.Фітак - завідувач сектору кадрової роботи., Т.Зорій - начальник 

відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків., С.Видай - начальник відділу «ЦНАП»., 

Я.Штогрин - головний спеціаліст з інвестицій., М.Назар - начальник відділу економіки та 

промисловості. 

 

Порядок  денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду 

та затвердження сесією. 

 

1. 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). 

2. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади  матеріальних цінностей для модернізації центру надання 

адміністративних послуг, (Проєкт №2953). 

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

Бурштинської міської ради на 2021 рік, (Проєкт №2954). 

4. Про припинення функціонування бібліотек сіл Куничі, Озеряни, Коростовичі, 

Куропатники, Різдвяни, Новий Мартинів, які входять в мережу закладів відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської ТГ та здійснення внутрішньо 

книжкового книго обігу вказаних бібліотек, (Проєкт №2955). 

5. Про внесення змін до «Програми розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023», (Проєкт №3003). 

6. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за І півріччя 

2021 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області, (Проєкт 3008). 

7. Про затвердження фінансового плану зі змінами №2 підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт 

3009). 

8. Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Бурштинської територіальної 

громади на 2021-2022 навчальний рік (Проєкт 3013). 

9. Про участь у дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого 

самоврядування (Проєкт 3014). 

10. Про участь у дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого 

самоврядування (Проєкт 3015). 

11. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року №31/12-21 

"Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів" (Проєкт 3025). 



12. Про затвердження фінансового плану підприємства на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт 3026). 

13. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна закладів загальної 

середньої освіти Бурштинської територіальної громади, які реорганізовуються шляхом 

приєднання до Бурштинського ліцею №2 та Бурштинського ліцею №3, (Проєкт 3046). 

 

1.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). 

ДОПОВІДАВ: М. Назар – начальник відділу економіки та промисловості. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення з змінами (Додаток 1) та рекомендує 

винести на розгляд сесії Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак) 

«проти» - 0 

«утрим» - 0 

 

2.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади матеріальних цінностей для модернізації центру надання 

адміністративних послуг, (Проєкт №2953). 

ДОПОВІДАВ: С.Видай - начальник відділу «ЦНАП». 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак) 

«проти» - 0 

«утрим» - 0 

 

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

Бурштинської міської ради на 2021 рік, (Проєкт №2954). 

ДОПОВІДАВ: Т.Зорій - начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак) 

«проти» - 0 

«утрим» - 0 

 

4.СЛУХАЛИ: Про припинення функціонування бібліотек сіл Куничі, Озеряни, Коростовичі, 

Куропатники, Різдвяни, Новий Мартинів, які входять в мережу закладів відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської ТГ та здійснення внутрішньо книжкового книго 

обігу вказаних бібліотек, (Проєкт №2955). 

ДОПОВІДАВ: Т.Зорій - начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  3 (М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак) 

«проти» - 1 (І.Харів) 

«утрим» - 0 

 

 



5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Програми розвитку галузі культури Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023», (Проєкт №3003). 

ДОПОВІДАВ: Т.Зорій - начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  3 (М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак) 

«проти» - 1 (І.Харів) 

«утрим» - 0 

 

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за І 

півріччя 2021 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, 

(Проєкт 3008). 

ДОПОВІДАВ: В.Василик - директор КНП «Бурштинська ЦМЛ». 

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

Бурштинської міської ради без змін. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак) 

«проти» - 0 

«утрим» - 0 

 

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану зі змінами №2 підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт 3009). 

ДОПОВІДАВ: В.Василик - директор КНП «Бурштинська ЦМЛ». 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак) 

«проти» - 0 

«утрим» - 0 

 

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Бурштинської 

територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік (Проєкт 3013). 

ДОПОВІДАВ: І.Томин - начальник відділу освіти і науки. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак) 

«проти» - 0 

«утрим» - 0 

 

9.СЛУХАЛИ: Про участь у дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку 

місцевого самоврядування (Проєкт 3014). 

ДОПОВІДАВ: Я.Штогрин - головний спеціаліст з інвестицій. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак) 

«проти» - 0 

«утрим» - 0 

 

 



10.СЛУХАЛИ: Про участь у дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку 

місцевого самоврядування (Проєкт 3015). 

ДОПОВІДАВ: Я.Штогрин - головний спеціаліст з інвестицій. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак) 

«проти» - 0 

«утрим» - 0 

 

11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року 

№31/12-21 "Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та 

її виконавчих органів" (Проєкт 3025). 

ДОПОВІДАВ: І.Фітак - завідувач сектору кадрової роботи. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак) 

«проти» - 0 

«утрим» - 0 

 

12.СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану підприємства на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт 3026). 

ДОПОВІДАВ: В.Василик - директор КНП «Бурштинська ЦМЛ». 

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

Бурштинської міської ради без змін. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак) 

«проти» - 0 

«утрим» - 0 

 

13.СЛУХАЛИ: Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна закладів 

загальної середньої освіти Бурштинської територіальної громади, які реорганізовуються 

шляхом приєднання до Бурштинського ліцею №2 та Бурштинського ліцею №3, (Проєкт 

3046). 

ДОПОВІДАВ: І.Томин - начальник відділу освіти і науки. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак) 

«проти» - 0 

«утрим» - 0 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                                                   І.Харів 

 

 

 

Секретар                                                                                                          М.Оршуляк 


