
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання постійної комісії Бурштинської міської ради 

з питань реалізації державної регуляторної політики 

 

25.04.2019 року 

Будинок культури ім. Т. Шевченка 

 

Всього членів комісії: 9 (відповідно до рішення міської ради від 20.12.2018 року 

№26/65 - 18 

Присутні: 

1. Рик В.Л. – депутат міської ради 

2. Сенчина Т.М. - депутат міської ради 

3. Бублінський В.В. - депутат міської ради 

4. Бардашевський Р.Я. - депутат міської ради 

5. Котів В.В. - депутат міської ради 

 

Порядок денний: 

1. Про вибір голови комісії. 

2. Про вибір заступника голови комісії. 

3. Про вибір секретаря комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про вибір голови комісії. 

 

ВИСТУПИВ: 

Рик В.Л., який запропонував обрати головою постійної комісії з питань реалізації 

державної регуляторної політики депутата міської ради Івасюк Л.Р. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 5; проти – 0; утримались – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: вибрати головою постійної комісії Бурштинської міської ради з питань 

реалізації державної регуляторної політики депутата міської ради Івасюк Л.Р. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про вибір заступника голови комісії. 

 

ВИСТУПИВ: 

Рик В.Л., який запропонував обрати заступником голови постійної комісії з питань 

реалізації державної регуляторної політики депутата міської ради Дулика І.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 5; проти – 0; утримались – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: вибрати заступником голови постійної комісії Бурштинської міської ради з 

питань реалізації державної регуляторної політики депутата міської ради Дулика І.О. 

 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 3. Про вибір секретаря комісії. 

 

ВИСТУПИВ: 

Бублінський В.В, який запропонував обрати секретарем постійної комісії з питань 

реалізації державної регуляторної політики депутата міської ради Шкарповича М.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 5; проти – 0; утримались – 0. 

 

ВИСТУПИВ: 

Бардашевський Р.Я., який запропонував у зв’язку з відсутністю на даному засіданні 

депутата міської ради Шкарповича М.В, доручити ведення протоколу першого засідання 

комісії доручити депутату міської ради Котіву В.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 5; проти – 0; утримались – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Вибрати секретарем постійної комісії Бурштинської міської ради з питань 

реалізації державної регуляторної політики депутата міської ради 

Шкарповича М.В. 

2. Доручити ведення протоколу першого засідання комісії Бурштинської міської ради 

з питань реалізації державної регуляторної політики депутату міської ради, члену 

комісії В.В. Котіву. 

 

 

 

 

                    Протокол вів                                                                       В.В. Котів 

 

 

Голова комісії                                                                     Л. Р. Івасюк 


