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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

дев’яносто другої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

 

Від 27 березня  2020 року        м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 10:50 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

      –    16 депутатів міської ради (список додається); 

– представники  виконавчого апарату та члени конкурсної комісії з проведення 

конкурсного відбору на зайняття посади директора коммунального  некомерційного 

підприємства  «Бурштинська центральна  міська  лікарня» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області (список додається). 

Відсутні на сесії: 10 депутатів міської ради (І.Дулик, І.Карвацький,  В.Котів, А.Крижалка, 

І.Мазур, І.Прокопів, А.Процик, Т.Сенчина, М.Тимошик, І.Харів). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 92 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. Л.Горват – депутат міської ради. 

2. А.Федорняк – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в склад лічильної комісії на 92 сесію. 

     «за»            -  16 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 92 сесію депутатів міської ради 

Л.Горвата, А.Федорняка. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний  дев’яносто другої сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного 

дев’яносто другої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 

рік. (Проєкт №1998) 

  Доповідач: О.Петровська – начальник 

фінансового відділу 

2. Про внесення змін до Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області. (Проєкт №2011) 

Доповідач: Н.Кицела – заступник міського 

голови 

3. Про призначення переможця конкурсуВасилика 

Володимира Євстахійовича на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області.(Проєкт №2012) 

Доповідач: Р.Джура  –  міський голова 

Співдоповідач: Л.Івасюк – голова конкурсної 

комісії 

4. Депутатські запити. 

5. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

 З пропозицією зняти з обговорення п.3 «Про 

призначення переможця конкурсу Василика 

Володимира Євстахійовича на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області» (проєкт № 2012), оскільки ним поданий 

позов до суду. 
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 Р.Джура, міський 

голова 

Про відсутність  у виконавчому апараті 

повідомлення із суду та необхідність призначення 

головного лікаря КНП. 

 Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Про ненадання документів головою конкурсної 

комісії для подання позову. 

 Голосували про прийняття проєкту порядку денного 92 сесії за основу. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт порядку денного 92 сесії  прийняти за основу. 

 Голосували про зняття з порядку денного проєкту № 2012 «Про 

призначення переможця конкурсу Василика Володимира Євстахійовича 

на посаду директора комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області».  

 «за»            -  5 

«проти»     -  5 

«утрим.»    -  6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної 

більшості голосів від загального складу ради. Загальний склад 

ради: 26 депутатів та міський голова. 

 Голосували про порядок денний 92 сесії в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний дев’яносто другої сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проєкт 

№1998) 

  Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового 

відділу 
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2. Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт №2011) 

Доповідач: Н.Кицела – заступник міського голови 

3. Про призначення переможця конкурсуВасилика Володимира 

Євстахійовичана посаду директора комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області.(Проєкт №2012) 

Доповідач: Р.Джура  –  міський голова 

Співдоповідач: Л.Івасюк – голова конкурсної комісії 

4. Депутатські запити. 

5. Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: В.Василик, 

депутат міської 

ради 

Повідомив про реальний конфлікт інтересів щодо 

проєкту № 2012 (заява додається). 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік.  (Проєкт  

№1998). 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 12.03.2020  № 5 ) (додаються). 

Запропонувала внести зміни до пункту 3 

(додаються). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 01/92-20 за основу. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 01/92 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 01/92-20. 

  «за»             -  17 
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«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни (додаються). 

 Голосували про прийняття рішення № 01/92-20 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/92-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт 

№2011) 

ДОПОВІДАВ 

 

Н.Кицела, 

заступник 

міського 

голови 

 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісії з питань 

законності та етики (протокол від 25.03.2020 № 55) 

про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 02/92 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/92 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про призначення переможця конкурсу Василика 

Володимира Євстахійовичана посаду директора 

комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області.(Проєкт №2012) 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура,  

міський голова 

Ознайомила з проєктом рішення.  

Про  проведення конкурсного відбору на 

зайняття посади директора комунального  

некомерційного підприємства  «Бурштинська 

центральна  міська  лікарня». 

Про необхідність призначення директора 

лікарні. 

Про заяву Сопільняка Сергія Михайловича 

тимчасово виконуючого обов’язки директора 

комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська  лікарня» на 

звільнення у зв’язку з виходом на пенсію з 

31.03.2020. 

 

СПІВДОПОВІДАВ: 

 

Л.Івасюк, голова 

конкурсної 

комісії 

Про  роботу комісії при проведенні 

конкурсного відбору на зайняття посади 

директора коммунального  некомерційного 

підприємства  «Бурштинська центральна  

міська  лікарня». 

Про свою самоізоляцію. 

Про звернення Р.Бардашевського щодо 

надання протоколів засідань конкурсної комісії. 

Про виконання вироку суду у разі його 

прийняття. 

ВИСТУПИЛИ: Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Про зауваження щодо даних кандидата на 

посаду директора В.Василика. 

 Р.Джура,  

міський голова 

Про роботу комісії. 

Про призупинення рішення міської ради у 

разі судової ухвали. 

 Р.Бардашевський 

депутат міської 

ради 

Про надання слова представнику 

юридичного відділу І.Мельнику. 

 Л.Івасюк, 

 депутат міської 

ради 

 

Ознайомила із протоколом конкурсної 

комісії від 04.03.2020 № 4. 
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 Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Про недостовірність даних поданих 

В.Василиком. 

 Р.Джура,  

міський голова 

Про надання слова члену конкурсної комісії 

Володимиру Борисову. 

 Голосували про надання слова члену конкурсної комісії 

Володимиру Борисову. 

   «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: 
Надати слово члену конкурсної комісії Володимиру Борисову. 

ВИСТУПИЛИ: В.Борисов, член 

конкурсної 

комісії 

Про засідання конкурсної комісії 04.03.2020. 

Про документи, які  підтверджують стаж 

роботи Володимира Василика на керівній 

посаді. 

Про відповідальність за роботу лікарні. 

 В.Рик, депутат 

міської ради 

Про підтримку проєкту рішення. 

 І.Дашевич, 

депутат міської 

ради 

Про роботу комісії та можливість вирішення 

питання у судовому порядку. 

 Голосували про прийняття рішення по проекту № 2012 за основу. 

              «за»          -  12 

«проти»    -  1 

«утрим.»   -  3  

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної 

більшості голосів від загального складу ради. Загальний склад 

ради: 26 депутатів та міський голова. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Депутатські запити. (І.Прокопів). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Б.Рибчук, секретар  

міської ради 

Про депутатський запит І.Прокопіва щодо 

витрат на паливо при виробництві теплової 

енергії  (копія запиту додається).  
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 Голосували про прийняття рішення № 03/92-20 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/92 -20  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 5. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Про виконання обов’язків директора лікарні 

Володимиром Василиком. 

 В.Василик, 

депутат міської 

ради 

Подякував за голосування. 

Про ситуацію в КНП «Бурштинська центральна 

міська  лікарня». 

 Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Про контроль над ситуацією в КНП 

«Бурштинська центральна міська  лікарня». 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про присягу депутатів. 

 

Примітка: відеотрансляцію дев’яносто другої позачергової сесії міської ради сьомого 

скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі 

«Нормативні документи». 

 

 

Міський голова                                                                              Роксолана Джура  


