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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

вісімдесят дев’ятої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  29 січня  2020 року        м. Бурштин 

Початок: 12:55 

Закінчення: 13:35 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       21 депутат міської ради (список додається); 

– представники підприємств, установ, організацій (список додається). 

Відсутні на сесії: 5 депутатів міської ради (І.Дашевич, Р.Дидик, І.Карвацький,  

А.Крижалка, І.Харів). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 89 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. Л.Горват – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 89 сесію. 

     «за»            -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 89 сесію депутата міської ради 

Л.Горвата. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний вісімдесят дев’ятої сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного 

вісімдесят дев’ятої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про затвердження складу конкурсної комісії з 

проведення конкурсного відбору на зайняття посади 

директора комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області. (Проєкт  №1971) 

Доповідач:   Н.Кицела  – заступник міського 

голови 

2. Відповіді на депутатські запити. 

3. Депутатські запити. 

4. Різне. 

 Голосували про порядок денний 89 сесії в цілому. 

 «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний вісімдесят дев’ятої сесії 

Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення 

конкурсного відбору на зайняття посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області. (Проєкт  №1971) 

Доповідач:   Н.Кицела  – заступник міського голови 

2. Відповіді на депутатські запити. 

3. Депутатські запити. 

4. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення 

конкурсного відбору на зайняття посади директора комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 
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лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області. 

(Проєкт  №1971) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Н.Кицела, 

заступник 

міського голови 

Ознайомила з поданими  документами до проєкту 

рішення (додаються), процесом  підготовки проєкту 

рішення та проєктом рішення.  

 

ВИСТУПИЛИ: Л.Горват, 

депутат міської 

ради, голова 

комісії з питань  

законності та 

етики 

Про висновки та рекомендації комісії з питань 

законності та етики (протокол від 27.01.2020 № 51) 

(копія протоколу додається). 

 І.Мазур, 

депутат міської 

ради, голова 

комісії з питань 

гуманітарної 

політики 

Про висновки та рекомендації комісії з питань 

гуманітарної політики (протокол від 27.01.2020 № 2) 

(копія протоколу додається). 

 Л.Горват, 

депутат міської 

ради, голова 

комісії з питань  

законності та 

етики 

Про відсутність конфлікту інтересів кандидатур 

від БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 

ФОНД СУРМА» та ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«МАЙДАН» -БУРШТИН». 

 Р.Джура, 

міський голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 Н.Кицела, 

заступник 

міського голови 

Про терміни реєстрації БЛАГОДІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СУРМА», 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МАЙДАН» -

БУРШТИН», БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СУРМА»,  ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «МАЙДАН» - БУРШТИН» та їх 

діяльністю згідно статутів.  

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради  

         Виступ з пропозицією, щоб юридичний відділ 

надав оцінку щодо виду діяльності громадських 

організацій та виконання підпункту 10.3 пункту 10 

положення «Про порядок проведення конкурсного 

відбору на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська 
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центральна міська лікарня» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області». 

 І.Мельник, 

головний 

спеціаліст 

юридичного 

відділу 

      Про дотичність даних громадських організацій до 

охорони здоров’я та боротьби з корупцією. 

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

     Про необхідність прийняття законного рішення.      

Про утримання при голосуванні по даному питанні. 

 Р.Джура, 

міський голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 В.Рик, депутат 

міської ради  

     Про підтримку включення до складу конкурсної 

комісії представників громадських організацій. 

 Р.Джура, 

міський голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

     Про уточнення назви БЛАГОДІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СУРМА». 

 Л.Горват, 

депутат міської 

ради, голова 

комісії з питань  

законності та 

етики 

 Про те , що благодійні організації прирівнюються до 

громадських організацій. 

 Н.Кицела, 

заступник 

міського голови 

Про технічну правку щодо БЛАГОДІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СУРМА».  

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 01/89 -20 за основу. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 01/89 -20 прийняти за основу. 
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ВИСТУПИЛИ: Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

    З пропозицією вилучити з пункту 1 « голова  

комісії» та « секретар комісії». 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 01/89 -20 запропоновані 

Б.Рибчуком. 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни: 

 вилучити з пункту 1 «голова  комісії» та «секретар комісії». 

 Голосували про зміни до пункту 3 проєкту рішення № 01/89-20 

запропоновані депутатськими комісіями. 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до пункту 3 та викласти його в наступній редакції: 

« Обрати секретарем конкурсної комісії з проведення конкурсного 

відбору на зайняття посади директора комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області – Савчак Галину Олексіївну». 

 Голосували про прийняття рішення № 01/89-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/89-20  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Н.Кицела, 

заступник 

міського голови 

     Про терміни розміщення оголошення щодо 

проведення конкурсу на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня». 

 Л.Івасюк, 

депутат міської 

ради 

     Про роботу конкурсної  комісії. 
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 2. Відповіді на депутатські запити. (Не було) 

 3. Депутатські запити. (Не було) 

СЛУХАЛИ: 4. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про негерметичність вітражних вікон у 

приміщенні ЦНАП та запропонував, щоб 

виконавець робіт виправив недоліки за час 

гарантійного терміну. 

Про сміття на старому цвинтарі. 

Запропонував розмістити біг - борд на трасі                    

Н-09 з інформацією для інвестора. 

 М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Про декларування доходів за 2019 рік 

депутатами міської ради. 

Про вивчення питання декларування доходів за 

2019 рік членами конкурсної комісії. 

 

Примітка: відеотрансляцію вісімдесят дев’ятої позачергової сесії міської ради сьомого 

скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі 

«Нормативні документи». 

 

 

Міський голова                                                                              Роксолана Джура  


