
ПРОТОКОЛ № 2 

позачергового засідання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

 

від 06 лютого 2019 року       Початок о 15.30 год. 

          Закінчення 16.00 год. 

Усього членів  15 (п’ятнадцять) 

Присутні: 9 (дев’ять) список додається. 

Відсутні: Шувар А.Й., Іваськів А.С., Бойчук Н.Р., Іванцев І.М.,Мельничук Р.В.,     

      ВербовськийА.Я А         

Запрошені :  список додається. 

Місце проведення: м. Бурштин, 

вул. С.Стрільців, 4, І поверх, 

актова зала 

  

Відповідно до статті 53 Закону України «Про місцеве самоврядування» відкриває та 

проводить засідання виконавчого комітету міський голова  Роксолана Джура. 

 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна, зазначила, що на  

позачергове засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради прибуло 9  (дев’ять ) 

членів виконавчого комітету (кворум є). Міський голова зазначила, що порядок денний 

складається з 2 питань і запропонувала проголосувати за такий порядок денний, якщо у 

членів виконкому відсутні зауваження.  

Вирішили: затвердити порядок денний. 

Голосували:   За-   9   (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Про затвердження штатного розпису КО “Бурштинська центральна міська лікарня». 

2.  Про встановлення надбавок. 

3.  Різне 

 

Слухали:  Про затвердження штатного розпису КО “Бурштинська центральна міська 

лікарня» (проект № 944) 

Виступили: Голова виконавчого комітету, Роксолана Джура, повідомила присутнім про 

ситуацію, що склалась у лікарні та про те, що проект рішення виконкому було направлено на 

доопрацювання  фінансовим відділом. Ольга Петровська, начальник фінансового відділу, 

доповіла присутнім про погодження штатного розпису з головним бухгалтером Оксаною 

Митник, яка доопрацювала зауваження до п.1 та п.2 проекту рішення виконкому № 944. 

Міською лікарнею надано повідомлення від 05.01.2019 № 3 про перехід централізованої 

бухгалтерії в штат лікарні,  як бухгалтерська служба, що зафіксовано в штатному розписі 

лікарні на 2019 рік. (додається). Надія Кицела, профільний заступник міського голови, 

повідомила присутніх про те, що станом на сьогодні, штатний розпис затверджується в 

кількості посад  305,25 без змін, такий як був минулого року. Усі зміни та пропозиції, що 



були подані адміністрацією лікарні, буде розглянуто в постійних депутатських комісіях та на 

розгляд ради буде виноситись питання щодо оптимізації штатних одиниць по організації, 

оскільки коштів на оплату праці не вистачає ( незабезпеченість майже 14 млн. грн.). Міський 

голова  запропонувала членам виконкому підтримати даний проект.  

Вирішили:  затвердити штатний розпис КО “Бурштинська центральна міська лікарня». 

Голосували:   За- 9 (дев’ять) 

    Проти-   0  (нуль) 

    Утримались -0 (нуль) 

Рішення №  31 додається. 

 

Слухали: Про встановлення надбавок. (проект 708) 

Виступили: Роксолана Джура, голова виконкому, повідомила присутнім про схвалення 

надбавок для всіх працівників, однак врахувавши зауваження до проекту рішення 

начальника фінансового відділу, надала слово Ользі Петровській. Доповідачка, відмітила, що 

мови про надбавки не може бути, оскільки є незабезпеченість асигнуваннями на заробітну 

плату працівникам даної установи. Міський голова, висловила позицію щодо недоцільності у 

першому кварталі розглядати дане питання та запропонувала утриматися від прийняття 

позитивного рішення з даного проекту та  проголосувати. 

Вирішили: рішення не прийнято 

Голосували:   За- 0 (нуль) 

    Проти-  0 ( нуль ) 

    Утримались - 9 (дев’ять) 

 

Роксолана Олександрівна подякувала усім присутнім членам виконкому та 

запропонувала закрити позачергове засідання виконавчого комітету. 

 

 

 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 
 

 

 

 

 

 

Протокол вела 

Світлана Видай 


