
 

ПРОТОКОЛ 
 

     Засідання  комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної політики. 

 

Від «  04 » грудня 2019 року                                                                                  № 14 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

 

Члени комісії:  Мазур І., Шкарпович М., Котів В.  

 Відсутні: Бардашевський Р., Л.Петровська      

Запрошені: С.Видай – керуючий справами виконкому, Н.Кицела – заступник 

міського голови, М.Шкарпович – головний спеціаліст відділу у справах молоді та 

спорту, М.Михайлишин – начальник юридичного відділу 

 

                                                                                                          

     Порядок  денний 

   І. Обрання секретаря комісії. 

ІІ. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду  

та затвердження сесією. 

 

1. Про надання дозволу на використання зображення герба і прапора міста. (Проєкт  

№1834) 

2. Про припинення членства в Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон 

Карпати Україна”.(Проєкт  №1842) 

3. Про ініціювання створення Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон 

Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку”. (Проєкт  №1843) 

4. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2020 рік. (Проєкт  №1839) 

5. Про Програму надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному загону 

Західного Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби 

України.(Проєкт№1841) 

6. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації 

«Бурштинська міська федерація футболу» на 2020 рік.(Проєкт  №1887) 

7. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки громадської 

організації фізкультурно-спортивного спрямування НФК«Бурштин- юнаки U14-U16» 

на 2020 рік.(Проєкт  №1888) 

8. Про максимальне приведення фактичної мережі закладів загальної середньої освіти                  

м. Бурштин до формули розрахунку освітньої субвенції. (Проєкт  №1835) 

9. Різне. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: про обрання секретаря засідання. 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем  засідання Шкарповича М.В 

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

 

 



 

 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на використання зображення герба і прапора міста. 

(Проєкт  №1834) 

ДОПОВІДАВ: С.Видай – керуючий справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради. 

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

   

 

 

СЛУХАЛИ: Про припинення членства в Асоціації органів місцевого самоврядування 

“Єврорегіон Карпати Україна”.(Проєкт  №1842) 

ДОПОВІДАВ: С.Видай – керуючий справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд     

сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про ініціювання створення Асоціації органів місцевого самоврядування 

“Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку”. (Проєкт  

№1843) 

ДОПОВІДАВ: С.Видай – керуючий справами виконкому 

 ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2020 рік. (Проєкт  №1839) 

ДОПОВІДАВ: С.Видай – керуючий справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному 

загону Західного Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби 

України.(Проєкт№1841) 

ДОПОВІДАВ: Н.Кицела – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації 

«Бурштинська міська федерація футболу» на 2020 рік.(Проєкт  №1887) 

ДОПОВІДАВ: М.Шкарпович – головний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради. 

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

 

 



СЛУХАЛИ: Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки громадської 

організації фізкультурно-спортивного спрямування НФК«Бурштин- юнаки U14-U16» на 

2020 рік.(Проєкт  №1888) 

ДОПОВІДАВ: М.Шкарпович – головний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про максимальне приведення фактичної мережі закладів загальної середньої 

освіти м. Бурштин до формули розрахунку освітньої субвенції. (Проєкт  №1835) 

ДОПОВІДАВ: Н.Кицела – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення з наступними рекомендаціями: 

-  п.1 ввести в дію з 01.09.2020р; 

-  п .2.1. виключити; 

- п. 2.2. викласти у наступній редакції: «здійснювати набір учнів у 1-й клас у 

Бурштинському НВК, ЗОШ І-ІІІ ст. №1, ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ЗОШ І-ІІІ ст. №3 з 

розрахунку не менше 25 учнів на клас»; 

- п.2.3. доповнити словами: Бурштинської гімназії та викласти в такій редакції: 

«здійснювати набір учнів у 5-й клас у Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, ЗОШ І-ІІІ ст. 

№2, ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Бурштинської гімназії  з розрахунку не менше 25 учнів на 

клас» і винести на розгляд сесії Бурштинської міської ради. 

-  

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

 

 

 

Голова комісії                                                                              Мазур І.    

 

 

Секретар                                                                                       Шкарпович М.                                          


