
 

ПРОТОКОЛ 
 

     Засідання  комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної політики. 

 

Від «11» вересня 2019 року                                                                                      № 11 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

 

Члени комісії:  Мазур І.М., Шкарпович М.В., Бардашевський Р.Я. 

 Відсутні: Петровська Л.І., Котів В.В.,       

Запрошені: Н.Ю. Кицела – заступник міського голови, І.С.Томин – начальник відділу 

освіти і науки, Т.М. Королишин – директор ЗОШ №3, О.М. Олійник - директор гімназії.  

                                                                                                          

     Порядок  денний 

 

   І. Обрання секретаря комісії. 

ІІ. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду  

та затвердження сесією. 

 

1. Про перейменування Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області в Бурштинський ліцей Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області та затвердження її Статуту у новій редакції (Проект №1105) 

2. Про перейменування Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 та затвердження її 

Статуту в новій редакції (Проект №1249) 

3. Про перейменування Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 та затвердження її 

Статуту в новій редакції (Проект №1250) 

4. Про затвердження  положення цільової програми «Громадський бюджет (бюджет 

участі) міста Бурштин та с. Вигівка» (Проект №1688) 

5. Про внесення  змін до рішення Бурштинської міської ради від 25.04.2019 №03/71-

19 «Про скорочення ліжкомісць та оптимізацію штатного розпису КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня» (Проект №1711) 

6. Про внесення змін до Положення про тендерний комітет виконавчого органу 

Бурштинської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 26.08.2016 

№13/16-16 (Проєкт  №1709) 

7. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання секретаря засідання. 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем  засідання Шкарповича М.В 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3    «проти» -  0      «утрим» - 0     

 

 

СЛУХАЛИ: Про перейменування Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області в Бурштинський ліцей Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області та затвердження її Статуту у новій редакції (Проект №1105) 

ДОПОВІДАВ: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято оскільки голосування не набрало необхідної кількості    

голосів. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 2     «проти» - 1    «утрим» - 0 



 

СЛУХАЛИ: Про перейменування Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 та затвердження 

її Статуту в новій редакції (Проект №1249) 

ДОПОВІДАВ: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято оскільки голосування не набрало необхідної кількості    

голосів. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 1     «проти» - 1    «утрим» - 1 

 

 

СЛУХАЛИ: Про перейменування Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 та затвердження 

її Статуту в новій редакції (Проект №1250) 

ДОПОВІДАВ: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято оскільки голосування не набрало необхідної кількості    

голосів. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 1     «проти» - 1    «утрим» - 1 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження  положення цільової програми «Громадський бюджет 

(бюджет участі) міста Бурштин та с. Вигівка» (Проект №1688) 

ВИРІШИЛИ: Комісія не підтримала даний проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 0  «проти» - 0      «утрим» - 3     

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення  змін до рішення Бурштинської міської ради від 25.04.2019 

№03/71-19 «Про скорочення ліжкомісць та оптимізацію штатного розпису КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня» (Проект №1711) 

ДОПОВІДАВ: Н.Ю. Кицела – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

чергової сесії Бурштинської міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3    «проти» - 0     «утрим» - 0  

   

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про тендерний комітет виконавчого органу 

Бурштинської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 26.08.2016 №13/16-

16 (Проєкт  №1709) 

ДОПОВІДАВ: Н.Ю. Кицела – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

чергової сесії Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3    «проти» - 0     «утрим» - 0 

 

 

 

Голова комісії                                                                              Мазур І.М                        

 

 

 

Секретар                                                                                        Шкарпович М.В                                          


