УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ШОСТЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 17 липня 2015 року
м.Бурштин

№ 10/60-15

Про звіт постійної комісії
з питань гуманітарної політики
Керуючись п. 8 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
вирішила :
1. Звіт постійної комісії з питань гуманітарної політики взяти до відома (звіт додається).
2.Депутатам Бурштинської міської ради здійснювати свої повноваження згідно вимог
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів
місцевих рад».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради К. Соронович.

Міський голова

П. Курляк

Звіт постійної комісії з питань гуманітарної політики.
Постійна комісії з питань гуманітарної політики утворена за рішенням міської ради
шостого скликання № 02//02-10 від 10.12.2010 року.
До складу комісії входять такі депутати :
1.
2.
3.
4.

Василик Володимир Євстахійович – голова постійної комісії.
Батицький Андрій Станіславович – секретар комісії.
Рибчук Богдан Богданович – член комісії.
Іванків Любов Олексіївна – член комісії.

За партійною приналежністю до постійної комісії входять представники 4
політичних партій : ПП «НРУ», ПП «Наша Україна», ПП «Фронт змін», ВО «Свобода».
У комісії працюють авторитетні і досвідчені люди, що дає змогу зважено підходити до
вирішення питань. Для отримання всебічної інформації, в роботі комісії беруть участь
заступники міського голови, секретар міської ради, начальники відділів.
Протягом звітного періоду було проведено засідання комісії, на яких розглядалися
всі питання, які виносилися на сесію міської ради. Заслуховувалися та обговорювалися
питання, які відносяться до компетенції комісії, зокрема :
- контроль за застосуванням Законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» в частині нормативних документів
центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з
питань соціального захисту населення, малозабезпечених категорій громадян, в
тому числі ветеранів, інвалідів та з питань розвитку молодіжної політики,
фізкультури та спорту;
- розгляд програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, інші
програми;
- розглядали звернення органів місцевого самоврядування міста стосовно
соціальної захищеності громадян, зокрема, з питань захисту ветеранів,
малозабезпечених категорій громадян, реагує на них шляхом подання пропозицій,
рекомендацій;
- проводили спільні засідання з іншими постійними комісіями.
Постійна комісія з питань гуманітарної політики за звітний період провела 27
засідань, було розглянуто понад 90 питань :
- Про план роботи міської ради;
- Про Програму підтримки газети «Бурштинський вісник» на 2014 рік;
- Про Програму «Авіомоделізм – творчий розвиток дитини»;
- Про звернення до державної міграційної служби України;
- Про програму фінансової підтримки громадської організації фізкультурноспортивного спрямування «Енергія» на 2014 рік;
- Про місце розташування та спорудження пам’ятника Героям «Небесної Сотні»;
- Про розгляд звернення жителів м. Бурштин;
- Про створення КП «Редакція газети «Бурштинський вісник» Бурштинської міської
ради;
- Про звернення до Генерального директора ДТЕК М. Тімченка;
- Про прийом з 01.01.2015 р. у власність та на фінансування з бюджету міської
ради загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ст. № 1, № 2, № 3, Бурштинську
гімназію;
- Про прийом з 01.01.2015 р. у власність та на фінансування з бюджету міської ради
Бурштинську дитячу музичну школу;

-

-

-

Про прийом з 01.01.2015 р. у власність та на фінансування з бюджету міської ради
Бурштинську масову бібліотеку, Бурштинську міську дитячу бібліотеку,
Вигівську сільську бібліотеку;
Про прийом з 01.01.2015 р. у власність та на фінансування з бюджету міської ради
Бурштинську міську лікарню;
Про затвердження в новій редакції Статуту Комунальна організація «Бурштинська
центральна міська лікарня»;
Про програму фінансової підтримки громадської організації фізкультурноспортивного спрямування «Енергія» м. Бурштин на 2015 рік;
Про Програму реалізації молодіжної політики в м. Бу4рштин та с. Вигівка на 2015
рік;
Про затвердження міської Програми протидії захворюванню на туберкульоз на
2015-2016 роки;
Про Програму соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Бурштина та
с. Вигівка;
Про схвалення Програми підтримки сімей військовослужбовців і працівників
правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній
операції в східних областях України;
Про внесення змін в розділ : «Керівництво відділу», Положення про фінансовий
відділ Бурштинської міської ради та багато інших питань.

При розгляді питань та прийнятті рішень чи рекомендацій ялени комісії керувалися
вимогами чинного законодавства та нормативними документами, з доцільністю для
потреб міста.

Голова комісії

В. Василик

