
 

ПРОТОКОЛ 
 

     Засідання  комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної політики. 

 

Від «  15 » січня 2020 року                                                                                  № 1 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

 

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

 Відсутні: Л.Петровська, В.Котів.      

Запрошені: І.Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу, В.Гулик – 

перший заступник міського голови, Т.Зорій –начальник відділу культури, туризму 

та зовнішніх зв’язків, І.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби. 

 

                                                                                                          

     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  

№1894). 

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

№1895). 

3. Про затвердження міської цільової програми «Захисник Вітчизни» на 2020 рік. 

(Проєкт  №1902). 

4. Про затвердження граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та с. Вигівка. 

(Проєкт №1924). 

5. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс 

Галицького районного сектору філії державної установи «Центр пробації». (Проєкт 

№1925). 

6. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів (Акордеона) на 

баланс Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради. 

(Проєкт №1926). 

7. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання секретаря засідання. 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем  засідання  М.Шкарпович.  

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

 

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

(Проєкт  №1894). 

ДОПОВІДАВ: І.Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

ВИРІШИЛИ: У зв’язку з порушенням п.4.6 положення   про зміст, опис і порядок 

застосування символіки міста Бурштин, комісія не підтримує проект 

рішення. 

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



   

 

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

(Проєкт  №1895). 

ДОПОВІДАВ: І.Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

ВИРІШИЛИ: У зв’язку з порушенням п.4.6 положення   про зміст, опис і порядок 

застосування символіки міста Бурштин, комісія не підтримує проект рішення. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми «Захисник Вітчизни» на 2020 

рік. (Проєкт  №1902). 

ДОПОВІДАВ: В.Гулик – перший 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 граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та с. 

Вигівка. (Проєкт №1924). 

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

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

Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс 

Галицького районного сектору філії державної установи «Центр пробації». (Проєкт 

№1925). 

ДОПОВІДАВ: І.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби. 

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

Бурштинської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів 

(Акордеона) на баланс Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради. (Проєкт №1926). 

ДОПОВІДАВ: І.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення з внесеними змінами:   

п.1.2. викласти в такій редакції: 

п.1.Провести безоплатну передачу на баланс Відділу освіти та науки  Бурштинської 

міської ради. 

п.2.Начальнику відділу освіти та науки  Бурштинської міської ради (Томин І.С) прийняти 

вищезазначені матеріали  та внести зміни до реєстру бухгалтерського обліку,  

та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

Голова комісії                                                                              Мазур І.    

 

 

Секретар                                                                                       Шкарпович М.                                          


