
ПРОТОКОЛ 
 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 03.06.2021 року                                                                                                                        №9 

 

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. 

 

Порядок  денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду 

та затвердження сесією. 

 

1. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, щодо 

недопущення звуження соціальних прав українців, (Проєкт№2764). 

2. Про погодження прийняття майна комунальним некомерційним підприємством 

«Бурштинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області, яке перебуває в оперативному управлінні КНП 

«Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської міської 

ради, (Проєкт № 2767). 

3. Про внесення змін в Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Бурштинської міської ради, (Проєкт №2774). 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, щодо недопущення 

звуження соціальних прав українців, (Проєкт№2764). 

ДОПОВІДАВ: І.Харів - голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія не прийняла рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«за» -  1 (М.Козар) 

«проти» - 1 (І.Харів) 

«утрим» - 2 (М.Оршуляк, З.Савчак) 

 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про погодження прийняття майна комунальним некомерційним 

підприємством «Бурштинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області, яке перебуває в оперативному управлінні КНП 

«Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської міської ради, 

(Проєкт № 2767). 

ДОПОВІДАВ: І.Харів - голова комісії. 

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 в Положення про відділ «Центр надання адміністративних 

послуг» Бурштинської міської ради, (Проєкт №2774). 

ДОПОВІДАВ: І.Харів - голова комісії. 
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 


