
 

ПРОТОКОЛ 
 

     Засідання  комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної політики. 

 

Від «  15  » липня 2020 року                                                                                  № 7 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

 

Члени комісії:   

Присутні: Петровська Л.,  Шкарпович М., Мазур І. 

Відсутні: Котів В., Бардашевський Р. 

Запрошені: Кунів І., Кицела Н., Михайлишин М., Видай С., Яцик М.  

                                  

     Порядок  денний 

 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду  

та затвердження сесією. 

 

1. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через «Центр 

надання адміністративних послуг» Бурштинської міської ради у новій редакції. 

(Проєкт №2075) 

2. Про затвердження  в  новій  редакції «Положення  про  загальний  відділ виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради». (Проєкт №2076) 

3. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2019-2020 навчальний 

рік. (Проєкт №2077) 

4. Про внесення змін до міської цільової  соціальної програми «Молодь Бурштина» на 

2017 – 2020 роки. (Проєкт №2108) 

5. Про намір створити спостережну раду при комунальному некомерційному 

підприємстві «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області  та затвердження  Положення  про спостережну раду  

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (Проєкт №2111) 

6. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

«Центр надання адміністративних послуг» Бурштинської міської ради у новій редакції. 

(Проєкт №2075) 

 

ДОПОВІДАВ: Кунів І.- начальник центру надання адміністративних послуг 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення і винести на розгляд сесії міської ради. 



 

Пропозиція  Шкарповича М. акумулювати кошти і купити автомобіль для потреб міської 

ради. 

 

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

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження  в  новій  редакції «Положення  про  загальний  відділ 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради». (Проєкт №2076) 

 

ДОПОВІДАВ: Видай С.- керуючий справами міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект і винести на розгляд сесії міської ради. 

 

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

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2019-2020 

навчальний рік. (Проєкт №2077) 

 

ДОПОВІДАВ: Кицела Н.- заступник міського голови 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект і винести на розгляд сесії міської ради. 

 

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

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової  соціальної програми «Молодь 

Бурштина» на 2017 – 2020 роки. (Проєкт №2108) 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект і винести на розгляд сесії міської ради. 

 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про намір створити спостережну раду при комунальному некомерційному 

підприємстві «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області  та затвердження  Положення  про спостережну раду  комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області (Проєкт №2111) 

 

ДОПОВІДАВ: Михайлишин М.- начальник юридичного відділу 

 



ВИРІШИЛИ: Комісія рекомендує розглянути проект рішення на спільному засіданні 

комісій з гуманітарної політики та з питань законності та етики. 

 

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

 

 

 

Голова комісії                                                                              Мазур І.    

 

 

Секретар                                                                                       Петровська Л. 


