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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

дев’яносто четвертої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

 

Від 24 квітня  2020 року        м. Бурштин 

Примітка. Пленарне засідання відбувається дистанційно. 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:20 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

      –    16 депутатів міської ради (список додається); 

– представники  виконавчого апарату. 

Відсутні на сесії: 10 депутатів міської ради (І.Дашевич, Р.Дидик,  І.Карвацький,  В.Котів, 

А.Крижалка, І.Мазур, Т.Попик, І.Прокопів, К.Соронович, М.Тимошик). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 94 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. А.Федорняк – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в склад лічильної комісії на 94 сесію. 

     «за»            -  16 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 94 сесію депутатів міської ради  

А.Федорняка. 

 

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

ради сьомого скликання. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного дев’яносто 

четвертої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

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

№ 2021) 

   Доповідач: О.Петровська – начальник 

фінансового відділу 

2. Про безоплатну передачу засобів індивідуального 

захисту та дезінфікуючих засобів. (Проєкт № 2020) 

   Доповідач: В.Гулик – перший заступник 

міського голови 

3. Про внесення змін до Програми  про фонд міської ради 

на виконання  депутатських повноважень на 2016-2020 

роки, затвердженої рішенням Бурштинської міської  ради 

від 27.01.2017 №05/22-17.  (Проєкт № 2008) 

   Доповідач: Л.Горват – голова комісії з питань 

законності та етики 

4. Про встановлення  розміру кошторисної заробітної плати 

при здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів 

міського бюджету та цільових субвенцій бюджетів інших 

рад. (Проєкт № 2009) 

Доповідач: І.Туз –  директор КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради» 

5. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» на розробку проекту  Детального плану 

території по  вулиці Шухевича  в м. Бурштин. (Проєкт                   

№ 2013) 

Доповідач: Л.Гой – спеціаліст сектору 

містобудування та архітектури 

6. Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі  (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я. (Проєкт  № 2033) 
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   Доповідач:В.М.Копаниця – начальник 

земельно  -  екологічного відділу 

7. Про призначення уповноважених осіб за організацію та 

проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель та 

затвердження Положення про уповноважену особу 

(особи). (Проєкт № 2014) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу 

економіки і промисловості 

8. Про затвердження  Програми розвитку та фінансової 

підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської  ради Івано-Франківської області 

на 2020 рік. (Проєкт № 2032) 

Доповідач: В.Василик – директор КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

9. Про затвердження Положення про оплату праці, умови, 

диференційовані показники та розміри преміювання 

керівників комунальних підприємств, засновником яких є 

Бурштинська міська рада Івано-Франківської області. 

(Проєкт № 2035) 

                        Доповідач: М.Михайлишин – начальник 

юридичного відділу 

10. Про внесення змін до контракту з директором 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області. (Проєкт № 2036) 

                        Доповідач: М.Михайлишин – начальник 

юридичного відділу 

11. Різне.  

 Голосували про порядок денний 94 сесії в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 (Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний дев’яносто четвертої сесії 

Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проєкт № 2021) 

  Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

2. Про безоплатну передачу засобів індивідуального захисту та 

дезінфікуючих засобів. (Проєкт № 2020) 

  Доповідач: В.Гулик – перший заступник міського голови 

3. Про внесення змін до Програми  про фонд міської ради на 

виконання  депутатських повноважень на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням Бурштинської міської  ради від 27.01.2017 №05/22-17.  

(Проєкт № 2008) 

           Доповідач: Л.Горват – голова комісії з питань законності та 

етики 

4. Про встановлення  розміру кошторисної заробітної плати при 

здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів міського бюджету та 

цільових субвенцій бюджетів інших рад. (Проєкт № 2009) 

             Доповідач: І.Туз –  директор КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» 

5. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» на розробку проекту  Детального плану території по  вулиці 

Шухевича  в м. Бурштин. (Проєкт  № 2013) 

            Доповідач: Л.Гой – спеціаліст сектору містобудування та 

архітектури 

6. Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки 

в натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я. (Проєкт  № 2033) 

       Доповідач:В.М.Копаниця – начальник земельно  -  

екологічного відділу 

7. Про призначення уповноважених осіб за організацію та 

проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель та затвердження 

Положення про уповноважену особу (особи). (Проєкт № 2014) 

         Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки і 

промисловості 

8. Про затвердження  Програми розвитку та фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

Бурштинської міської  ради Івано-Франківської області на 2020 рік. 

(Проєкт № 2032) 

         Доповідач: В.Василик – директор КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

9. Про затвердження Положення про оплату праці, умови, 

диференційовані показники та розміри преміювання керівників 

комунальних підприємств, засновником яких є Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області. (Проєкт № 2035) 
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          Доповідач: М.Михайлишин – начальник юридичного відділу 

10. Про внесення змін до контракту з директором 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проєкт № 2036) 

             Доповідач: М.Михайлишин – начальник юридичного відділу 

11. Різне. 

 

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

№2021). 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку 

(протоколи від 01.04.2020  № 6, від 16.04.2020 № 7) 

(додаються). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 01/94-20 за основу. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 01/94 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 01/94-20. 

  «за»             -  17 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни (додаються). 

 Голосували про прийняття рішення № 01/94-20 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/94-20  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 2. Про безоплатну передачу засобів індивідуального захисту та 

дезінфікуючих засобів. (Проєкт № 2020)   

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Гулик, 

перший заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією 

до комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку (протокол від 16.04.2020 № 7 ) про 

погодження проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 02/94-20 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/94-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Програми  про фонд міської ради на 

виконання  депутатських повноважень на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням Бурштинської міської  ради від 27.01.2017 №05/22-17.  

(Проєкт № 2008)      

ДОПОВІДАВ 

 

Л.Горват, 

голова комісії з 

питань 

законності та 

етики 

 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендаціями  

до проєкту рішення комісії з питань законності та 

етики (протокол від 12.03.2020 № 54) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 03/94 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/94 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про встановлення  розміру кошторисної заробітної плати 

при здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів міського 

бюджету та цільових субвенцій бюджетів інших рад. (Проєкт № 2009).              

ДОПОВІДАВ 

 

І.Туз, директор 

КП «Капітальне 

будівництво 

Бурштинської 

міської ради» 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендаціями  

до проєкту рішення комісій: 

 з питань бюджету та економічного розвитку 
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 (протокол від 12.03.2020 №5) про підтримку проєкту 

рішення; 

з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 16.04.2020 

№17) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 04/94 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/94 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» на розробку проекту  Детального плану території по  

вулиці Шухевича  в м. Бурштин. (Проєкт  № 2013)             

ДОПОВІДАВ 

 

Л.Гой, 

спеціаліст 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісій: 

 земельної та з питань екології 

(протокол від 22.04.2020 № 4) про підтримку проєкту 

рішення; 

з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 16.04.2020 

№ 17) про підтримку проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 05/94 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/94 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж 

земельної  ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва та 
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обслуговування будівель закладів охорони здоров’я. (Проєкт  № 2033) 

        

ДОПОВІДАВ 

 

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 22.04.2020 № 4) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 06/94 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/94 -20  в цілому (рішення додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Повідомив про реальний конфлікт інтересів щодо 

проєкту № 2014 (повідомлення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про призначення уповноважених осіб за організацію та 

проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель та 

затвердження Положення про уповноважену особу (особи). (Проєкт 

№ 2014) 

ДОПОВІДАВ: 

 

М.Назар, 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення. Повідомила 

про розгляд проєкту комісією з питань законності 

та етики. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про тендерний комітет. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про врахування пропозицій депутатів щодо 

оплати праці. 

 М.Назар, 

начальник відділу 

економіки та 

промисловості 

Про доплату в 30 % за пропозицією комісії. 

 Л.Горват, голова 

комісії з питань 

законності та 

етики 

Пункт 1. «з доплатою 30 %». 
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 В.Рик, депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

З пропозицією вилучити підпункт 2 пункту 2 

«рішення міської ради від 25.06.2019 №05/76-19 

«Про затвердження в новій редакції Положення 

щодо здійснення допорогових закупівель». 

 М.Назар, 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості 

Про не підтримку пропозиції Марії 

Михайлишин. 

 В.Рик, депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 07/94-20 за основу. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 07/94 -20 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 
Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про уточнення змін до пункту 1 «з доплатою 30 % 

від посадового окладу».  

Вилучити додаток  1,2,3 Положення. 

 Л.Горват, 

голова комісії з 

питань 

законності та 

етики 

Зміни до пункту 1 «з доплатою 30 % від посадового 

окладу».  

Вилучити додатки  1,2,3 Положення. 

 В.Рик, голова 

комісії з питнь 

бюджету та 

економічного 

розвитку 

Про те, що дане питання не розглядалося комісією з 

питань бюджету та економічного розвитку. 

 Л.Горват, 

голова комісії з 

питань 

законності та 

етики 

Про розгляд проєкту комісією з питань законності та 

етики. 

 

В.Рик, депутат 

міської ради 

Про подання проєктів на профільній комісії. 

Про уточнення величини коштів необхідних для 

виконання рішення. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 
Про доцільність розгляду даного питання. 
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 М.Назар, 

начальник 

відділу 

економіки і 

промисловості 

 

Взяла участь в обговоренні.  

 Р.Джура, 

міський голова Про підготовку проєктів на розгляд комісій. 

 В.Рик, депутат 

міської ради Про надання інформації щодо меж доплат. 

 М.Назар, 

начальник 

відділу 

економіки і 

промисловості 

 

Взяла участь в обговоренні. 

 М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Взяла участь в обговоренні. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 07/94-20. 

  «за»             -  16 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни. 

Пункт 1 «з доплатою 30 % від посадового окладу».  

Вилучити додатки  1,2,3 Положення. 

ВИСТУПИЛИ: М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Про зняття пропозиції щодо внесення змін до 

проєкту. 

 Голосували про прийняття рішення № 07/94-20 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/94-20  в цілому (рішення додається). 

 



 11 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження  Програми розвитку та фінансової 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської  ради Івано-Франківської області на 2020 рік. 

(Проєкт № 2032)          

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Василик,  

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

Ознайомив з проєктом рішення.  

 

ВИСТУПИЛИ: Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Повідомив про розгляд проєкту рішення 

комісією законності та етики, комісією з питань 

бюджету та економічного розвитку. 

Ознайомив з рекомендаціями комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку (додаються). 

 Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Про надання інформації чому даний проєкт не 

розглядався комісією з питань гуманітарної 

політики. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про причини не подання даного проєкту на 

комісію з питань гуманітарної політики.  

 Р.Джура, міський 

голова 

 Про те, що депутат Р.Бардашевський не 

відповідав на телефонні дзвінки. 

 Л.Горват, голова 

комісії з питань 

законності та 

етики 

Повідомив про розгляд питання комісією. 

 Н.Кицела, 

заступник 

міського голови 

Взяла участь в обговоренні. 

 Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Взяла участь в обговоренні. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 В.Василик,  

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

 

Взяв участь в обговоренні. 

Про надання інформації депутатам щодо 

фінансового плану підприємства. 
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 Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Взяла участь в обговоренні. 

 В.Василик,  

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

 

Взяв участь в обговоренні. 

 

 Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Взяла участь в обговоренні. 

 В.Василик,  

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

 

Взяв участь в обговоренні. 

 

 Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 Л.Горват, депутат 

міської ради 

Про відсутність інформації по фінансовому 

плану. 

 В.Василик,  

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

 

Взяв участь в обговоренні. 

 

 Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Взяла участь в обговоренні. 

 М.Шкарпович, 

депутат міської 

ради 

Про надання інформації щодо основних пунктів 

фінансового плану.  

 О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Про необхідність прийняття програми.  

Про пропозиції комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

Про не підтримку проєкту рішення. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про роботу ради в сучасних умовах. 
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 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про відсутність проєкту щодо фінансового 

плану. 

 О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Про необхідність програми для фінансування.  

 

 Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Про відсутність інформації щодо діяльності 

лікарні. 

 О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Про роботу над фінансовим планом.  

Про необхідність прийняття програми.  

 

 Р.Джура, міський 

голова 

І.Дулик, депутат міської ради 

 І.Харів, депутат 

міської ради 

Про підготовку питання. 

 Л.Івасюк, депутат 

міської ради 

І.Дулик, депутат міської ради 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про організацію роботи пленарного засідання. 

 М.Шкарпович, 

депутат міської 

ради 

Про надання інформації від директора. 

 В.Василик,  

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна 

Про фінансування робіт у лікарні. 

 А.Федорняк, 

депутат міської 

ради 

Про підготовку питання до розгляду. 

 І.Харів, депутат 

міської ради 

Про зняття питання з обговорення. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про підготовку питань до сесії та зрив роботи 

погоджувальної ради. 

 Л.Горват, депутат 

міської ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 І.Харів, депутат 

міської ради 

Про перенесення питання на позачергову сесію. 
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 Р.Джура, міський 

голова 

Про перенесення питання. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 08/94-20 за основу. 

  «за»            -  11 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  5 

(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. 

ВИСТУПИЛИ: Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про процедуру прийняття рішення. 

 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про перенесення питання на наступну сесію. 

 В.Бублінський, 

депутат міської 

ради 

Про роботу лікарів в сучасних умовах.  

 М.Шкарпович, 

депутат міської 

ради 

Про роботу керівника лікарні. 

 

Л.Горват, 

депутат міської 

ради 

Про не підготовленість В.Василика,  директора КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня». 

Про зрив роботи погоджувальної ради. 

 

 Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

З пропозицією преміювання працівників на час 

пандемії. 

 О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Про фінансування лікарів та лікарні з місцевого 

бюджету. 

Про необхідність прийняття рішення. 

 Л.Горват, 

депутат міської 

ради 

З пропозицією голосувати по пунктах. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про підпункт 17 статті 42 Регламенту роботи міської 

ради. 

 Р.Джура, міський 

голова 
Про зняття своєї пропозиції. 

 
І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про надання інформації щодо залишку коштів 

місцевого бюджету для лікарні. 
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 О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Надала інформацію щодо залишку коштів та сплату 

податків. 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Про голосування проєкту за основу керуючись 

підпунктом 17 статті 42 Регламенту роботи міської 

ради. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 08/94-20 за основу. 

  «за»            -  14 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 08/94 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 08/94-20 

запропоновані комісією з питань бюджету та 

економічного розвитку. 

  «за»             -  14 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни. 

У  розділі "Заходи програми" вилучити пункт "Підвищення рівня 

кваліфікації медичного персоналу". 

У розділі " Фінансове забезпечення програми" вилучити                        

" коштів державного бюджету у вигляді медичної субвенції" 

В додатку до програми: 

 п.5 викласти в такій редакції : 

"Оплата праці працівникам закладу та нарахування на заробітну 

плату, преміювання". 

п.10.2. вилучити слово "поточних". 

п.10.4. вилучити. 

 п.10 доповнити "В межах наявного фінансового ресурсу місцевого 

бюджету". 
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 Голосували про прийняття рішення № 08/94-20 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  2  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/94-20  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про можливість внесення змін до бюджету на 

виплату премій лікарям. 

 О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Про необхідність даної програми. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.Джура, міський 

голова 

Проперенесення проєктів № 2035 та № 2036 на 

наступну сесію. 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Положення про оплату праці, умови, 

диференційовані показники та розміри преміювання керівників 

комунальних підприємств, засновником яких є Бурштинська міська 

рада Івано-Франківської області. (Проєкт № 2035)           

ДОПОВІДАВ: 

 

М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу  

Ознайомила з проєктом рішення.  

 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 2035 за основу. 

 «за»            -  6 

«проти»     -  3 

«утрим.»   -  7 

(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. 

ВИСТУПИЛИ: М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

 

 Про процедуру розгляду проєкту рішення. 
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СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до контракту з директором 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. (Проєкт № 2036)         

ВИСТУПИЛИ: 
Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про зняття проекту № 2036  з обговорення та 

перенесення його розгляду на наступну сесію. 

 

 Голосували про зняття проекту № 2036  з обговореня та перенесення 

його розгляду на наступну сесію. 

   «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Зняти проєкт № 2036  з обговореня та перенести його розгляд на 

наступну сесію. 

 

СЛУХАЛИ: 11. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

Л.Горват, депутат 

міської ради 

Про процедуру розгляду проєкту рішення 

№2035. 

 В.Рик, депутат 

міської ради 

Про підготовку керівниками комунальних 

підприємств питань на сесію. 

 В.Василик,  

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна 

Про підготовку матеріалів  по лікарні на сесію. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про висловлювання міського голови на сесії 

прямому ефірі. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про роботу в сучасних умовах. 

Про підготовку питань на сесію виконавчим 

апаратом міської ради. 

Про роботу Бурштинської ТЕС. 

Про фінансове забезпечення КП «Житловик». 

Про роботу закладів освіти. 

 М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Про подачу декларацій за 2019 рік до 01.06.2020. 
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Примітка: відеотрансляцію дев’яносто четвертої позачергової сесії міської ради 

сьомого скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі 

«Нормативні документи». 

 

Члени лічильної комісії: 

 

_________________________ Андрій Федорняк 

 

_________________________ Любов Петровська 

 

_________________________ Андрій Процик 

 

 

 

Міський голова                                                                              Роксолана Джура  


