
 

ПРОТОКОЛ 
 

     Засідання  комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної політики. 

 

Від «  26 » листопада 2019 року                                                                                  № 13 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

 

Члени комісії:  Мазур І., Шкарпович М., Петровська Л. 

 Відсутні: Бардашевський Р. Котів В.,       

Запрошені: І.Фітак –начальник сектору кадрової роботи, І.Кунів – начальник 

відділу ЦНАП, О.Савчин - головний лікар КНП «БМЦНМСД», І.Томин – 

начальник відділу освіти і науки, Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків, М.Назар – начальник відділу економіки і промисловості, 

О.Александрів – начальник організаційного відділу, С.Коцур – начальник відділу 

соціального захисту населення. 

 

                                                                                                          

     Порядок  денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду  

та затвердження сесією. 

 

1. Про виділення коштів. (Проєкт  №1765) 

2. Про виділення коштів. (Проєкт  №1773) 

3. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2020 рік. (Проєкт  №1784) 

4. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2020 рік. (Проєкт  №1833) 

5. Про затвердження Програми  фінансового забезпечення  нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами  Бурштинської міської ради на 2020 рік. (Проєкт№1766) 

6. Про міську цільову Програму забезпечення осіб з інвалідністю,  дітей з інвалідністю 

технічними засобами для використання в побутових умовах на 2020-2022 роки. 

(Проєкт№1767) 

7. Про затвердження Програми розвитку освіти міста Бурштина на 2020 рік. (Проєкт 

№1768) 

8. Про Програму духовного розвиткум. Бурштин та с. Вигівка на 2020 рік. 

(Проєкт№1769) 

9. Про Програму розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка на 2020 рік. 

(Проєкт№1770)                                                                       

10. Про Програму розвитку туризмум. Бурштин на 2020 рік. ( Проєкт №1771) 

11. Про Програму фінансової підтримки культурно-просвітницького товаритва «Дзвін» 

м. Бурштин на 2020 рік. (Проєкт №1772) 

12. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих 

під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 

лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, 

учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції та операції Об′єднаних сил в районах її проведення на 



2019-2020 роки м.Бурштин та с.Вигівка, затвердженої рішенням міської ради 

від20.12.2018 №08/65-18 (зізмінами). (Проєкт  №1779) 

13. Про внесення змін до Міської програми «Відкрите місто - влада для людей» на 2019-

2020 роки. (Проєкт  №1785) 

14. Про затвердження Графіку роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Бурштинської міської ради. (Проєкт  №1826) 

15. Про внесення змін до Програми соціального  захисту населення міста Бурштин та 

села Вигівка на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20 грудня 

2018 року № 06/65-18 (зі змінами). (Проєкт  №1778) 

16. Різне. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про виділення коштів. (Проєкт  №1765) 

ДОПОВІДАВ: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

чергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

   

 

СЛУХАЛИ: Про виділення коштів. (Проєкт  №1773) 

ДОПОВІДАВ: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд     

чергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштин 

та с.Вигівка на 2020 рік. (Проєкт  №1784) 

ДОПОВІДАВ: М.Назар – начальник відділу економіки і промисловості 

 ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

чергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми  фінансового забезпечення  нагородження 

відзнаками та грошовими винагородами  Бурштинської міської ради на 2020 рік. 

(Проєкт№1766) 

ДОПОВІДАВ: І.П.Фітак –начальник сектору кадрової роботи 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

чергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Бурштинської міської ради на 2020 рік. (Проєкт  №1833) 

ДОПОВІДАВ: М.Назар – начальник відділу економіки і промисловості 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

чергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Графіку роботи відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Бурштинської міської ради. (Проєкт  №1826) 



ДОПОВІДАВ: І.Кунів – начальник відділу ЦНАП. 

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 Програми соціального  захисту населення міста 

Бурштин та села Вигівка на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20 

грудня 2018 року № 06/65-18 (зі змінами). (Проєкт  №1778) 

ДОПОВІДАВ: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 

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 Програми соціальної підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 

року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, 

учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції та операції Об′єднаних сил в районах її проведення на 2019-

2020 роки м.Бурштин та с.Вигівка, затвердженої рішенням міської ради від20.12.2018 

№08/65-18 (зізмінами). (Проєкт  №1779) 

ДОПОВІДАВ: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

чергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про міську цільову Програму забезпечення осіб з інвалідністю,  дітей з 

інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2020-2022 

роки. (Проєкт№1767) 

ДОПОВІДАВ: О.Савчин - головний лікар КНП «БМЦНМСД» 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

чергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку освіти міста Бурштина на 2020 рік. 

(Проєкт №1768) 

ДОПОВІДАВ: І.Томин – начальник відділу освіти і науки 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

чергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУХАЛИ: Про Програму духовного розвиткум. Бурштин та с. Вигівка на 2020 рік. 

(Проєкт№1769) 

ДОПОВІДАВ: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

чергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка на 2020 

рік. (Проєкт№1770)                                                                       

ДОПОВІДАВ: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення з доповненням: 

доповнити додаток до Програми пунктом 

 – фінансова підтримка людей з інвалідністю для участі в обласному конкурсі «Повір у 

себе» та інших заходах, та рекомендує винести на розгляд чергової сесії Бурштинської 

міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку туризмум. Бурштин на 2020 рік. ( Проєкт №1771) 

ДОПОВІДАВ: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

чергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про Програму фінансової підтримки культурно - просвітницького 

товариства «Дзвін» м. Бурштин на 2020 рік. (Проєкт №1772) 

ДОПОВІДАВ: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

чергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 1Про внесення змін до Міської програми «Відкрите місто - влада для людей» 

на 2019-2020 роки. (Проєкт  №1785) 

ДОПОВІДАВ: О.Александрів – начальник організаційного відділу 

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.    

 

 

Секретар                                                                                        Петровська Л.                                          


