
 

ПРОТОКОЛ 
 

     Засідання  комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної політики. 

 

Від «  21 » лютого 2020 року                                                                                  № 3 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

 

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

Відсутні: Р.Бардашевський.     

Запрошені: М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту, С.Б. Коцур – 

начальник відділу соціального захисту населення. 

 

                                                                                                          

     Порядок  денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду  

та затвердження сесією. 

 

1. Про роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2019 рік. (Проєкт №1934) 

2. Про виконання плану  роботи Бурштинської  міської ради за 2019 рік. (Проєкт 

№1938) 

3. Про звіт щодо виконання Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки 

на 2019 рік.(Проєкт №1939) 

4. Про виконання міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2019 рік.(Проєкт №1957) 

5. Про виконання міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку 

дітей та учнівської молодів м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2019 

рік.(Проєкт №1958) 

6. Про виконання  програми фінансової підтримки громадської організації 

«Бурштинська міська федерація футболу» за 2019 рік. (Проєкт №1959) 

7. Про виконання  програми розвитку та фінансової підтримки громадської організації 

фізкультурно-спортивного спрямування НФК «Бурштин» за 2019 рік.(Проєкт №1961) 

8.  Про виконання заходів «Програми соціального захисту населення міста Бурштин та 

села Вигівка на 2019-2020 роки» у 2019 році. (Проєкт №1962) 

9. Про виконання заходів «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 в районах її проведення 

на 2019-2020 роки м.Бурштин та с.Вигівка» у 2019 році. (Проєкт №1963) 

10. Про виконання Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчого 

комітету на 2017 – 2019 роки. (Проєкт №1965) 

11. Про виконання Програми фінансового забезпечення кадрової роботи Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області на 2019 рік в особі сектору кадрової роботи. 

(Проєкт №1966) 

12. Про звіту про виконання міської цільової  соціальної програми «Молодь 

Бурштина»на 2017 – 2020 роки»за  2019 рік. (Проєкт №1967) 



13. Про виконання міської цільової соціальної програми «Національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Бурштинської міської ради на 2019-2021 роки» за  2019 

рік. (Проєкт №1969) 

14. Про погодження створення Бурштинської амбулаторії загальної практики-сімейної 

медицини  як структурного підрозділу Комунального некомерційного підприємства  

«Бурштинський міський центр первинної  медико-санітарної допомоги»  

Бурштинської міської ради    Івано-Франківської області. (Проєкт №1970) 

15. Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2019 рік. (Проєкт 

№1934) 

ДОПОВІДАВ: І.Мазур – депутат міської ради 

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

Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4    «проти» - 0    «утрим» - 0 

   

 

СЛУХАЛИ: Про виконання плану  роботи Бурштинської  міської ради за 2019 рік. 

(Проєкт №1938) 

ДОПОВІДАВ: І.Мазур – депутат міської ради 

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

Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4   «проти» - 0     «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про звіт щодо виконання Програми розвитку освіти міста Бурштина та села 

Вигівки на 2019 рік.(Проєкт №1939) 

ДОПОВІДАВ: І.Мазур – депутат міської ради 

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

Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» -4    «проти» - 0     «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної 

культури і спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2019 рік.(Проєкт 

№1957) 

ДОПОВІДАВ: М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту 

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

Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» -4  «проти» - 0    «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і 

відпочинку дітей та учнівської молодів м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 

2019 рік.(Проєкт №1958) 

ДОПОВІДАВ: М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту  

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

Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4  «проти» - 0    «утрим» - 0 

 

 



СЛУХАЛИ: Про виконання  програми фінансової підтримки громадської організації 

«Бурштинська міська федерація футболу» за 2019 рік. (Проєкт №1959) 

ДОПОВІДАВ: М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту 

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

Бурштинської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4    «проти» - 0    «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання  програми розвитку та фінансової підтримки громадської 

організації фізкультурно-спортивного спрямування НФК «Бурштин» за 2019 рік.(Проєкт 

№1961) 

ДОПОВІДАВ: М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту 

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

Бурштинської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4    «проти» - 0    «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про звіту про виконання міської цільової  соціальної програми «Молодь 

Бурштина»на 2017 – 2020 роки»за  2019 рік. (Проєкт №1967) 

ДОПОВІДАВ: М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту 

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

Бурштинської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4    «проти» - 0    «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання міської цільової соціальної програми «Національно-

патріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської міської ради на 2019-2021 роки» 

за  2019 рік. (Проєкт №1969) 

ДОПОВІДАВ: М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту 

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

Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4    «проти» - 0    «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання заходів «Програми соціального захисту населення міста 

Бурштин та села Вигівка на 2019-2020 роки» у 2019 році. (Проєкт №1962) 

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

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

Бурштинської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4    «проти» - 0    «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання заходів «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 в районах її проведення на 2019-2020 роки м.Бурштин та 

с.Вигівка» у 2019 році. (Проєкт №1963) 

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

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

Бурштинської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4    «проти» - 0    «утрим» - 0 

 

 



СЛУХАЛИ: Про виконання Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками та грошовими винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та 

виконавчого комітету на 2017 – 2019 роки. (Проєкт №1965) 

ДОПОВІДАВ: І.Мазур – депутат міської ради 

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

Бурштинської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4    «проти» - 0    «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми фінансового забезпечення кадрової роботи 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2019 рік в особі сектору 

кадрової роботи. (Проєкт №1966) 

ДОПОВІДАВ: І.Мазур – депутат міської ради 

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

Бурштинської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4    «проти» - 0    «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження створення Бурштинської амбулаторії загальної практики-

сімейної медицини  як структурного підрозділу Комунального некомерційного 

підприємства  «Бурштинський міський центр первинної  медико-санітарної допомоги»  

Бурштинської міської ради    Івано-Франківської області. (Проєкт №1970) 

ДОПОВІДАВ: І.Мазур – депутат міської ради 

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

Бурштинської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4    «проти» - 0    «утрим» - 0 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                              Мазур І.    

 

 

 

 

 

Секретар                                                                                       Петровська Л. 


