
ПРОТОКОЛ №22 

засідання постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 

етики та регламенту 

 17  лютого  2022р 

м.Бурштин 

Засідання проводиться:         в приміщенні міської ради 

Присутні:                                  голова комісії                                 Федорняк В.Т. 

                                                    заступник голови комісії                Кобель О.Ю                                                                                                                                                                                                                       

                                                    секретар комісії                              Верестюк Т.М. 

                                                    член комісії                                     Рибчук Б.Б 

Відсутні:                                    член комісії                                     Симак Д. 

 

Запрошені: Р.Бардашеський - депутат міської ради, М.Федів - депутат міської ради, М.Козар 

- депутат міської ради, О.Скриник - начальник управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності, В.Чуйко - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Порядок денний 

1. Про внесення в порядок денний проект №4060 

2. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України, Генерального прокурора України щодо об’єднання зусиль заради збереження 

демократії, свободи слова, збереження зафіксованого в Конституції України 

Євроатлантичного вибору Української держави і відновлення територіальної цілісності 

України (Проект 4071) 

3 Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України, щодо недопущення блокування вільного волевиявлення виборців на майбутніх 

парламентських виборах (Проект 4072) 

 4 Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України 

щодо потреб організації територіальної оборони і консолідації всіх державницьких сил до 

припинення політичних воєн на знищення (Проект 4073) 

5  Про внесення змін до Положення про Управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності Бурштинської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2022 

№10/26-22 5. Про заборону стихійної торгівлі в Бурштинській міській територіальній громаді 

(Проєкт №4076). 

6. Про внесення змін до контракту з директором комунального некомерційного підприємства 

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

області (Проект 4060) 

 

СЛУХАЛИ . Про внесення в порядок денний проекту Про внесення змін до контракту з 

директором комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (Проект 4060) 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 4 «проти» - «утрим» - 

ВИРІШИЛИ: Внести в порядок денний проект №4060 

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д.  

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ . Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо об’єднання зусиль заради 

збереження демократії, свободи слова, збереження зафіксованого в Конституції України 

Євроатлантичного вибору Української держави і відновлення територіальної цілісності 

України (Проект 4071) 

ДОПОВІДАЧ: Р.Бардашеський - депутат міської ради  



ГОЛОСУВАЛИ: «за» 1 «проти» 1 «утрим» 2 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято  

Федорняк В.Т. утрим 

Симак Д.Д.  

Рибчук Б.Б. проти 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. утрим 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, щодо недопущення блокування вільного волевиявлення виборців 

на майбутніх парламентських виборах (Проект 4072) 

ДОПОВІДАЧ:  М.Федів - депутат міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 1 «проти» 1  «утрим» 2 

ВИРІШИЛИ:  Рішення не прийнято 

Федорняк В.Т. утрим 

Симак Д.Д.  

Рибчук Б.Б. проти 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. утрим 

 

СЛУХАЛИ Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони 

України щодо потреб організації територіальної оборони і консолідації всіх державницьких 

сил до припинення політичних воєн на знищення (Проект 4073) 

ДОПОВІДАЧ:  М.Козар - депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - «проти» 1  «утрим» 3  

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

Федорняк В.Т. утрим 

Симак Д.Д.  

Рибчук Б.Б. проти 

Кобель О.Ю. утрим 

Верестюк Т.М. утрим 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про Управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності Бурштинської міської ради, затвердженого рішенням міської ради 

від 28.01.2022 №10/26-22 5. Про заборону стихійної торгівлі в Бурштинській міській 

територіальній громаді (Проєкт №4076). 

ДОПОВІДАЧ: О.Скриник - начальник управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 4 «проти» -  «утрим» - 

ВИРІШИЛИ: Комісія рекомендує проект для розгляду на сесії з правками: 

1) пункт 4.1.3 – розробляє проект програми економічного розвитку громади, а не тільки 

міста 

2) пункт 4.1.9 – вносить пропозиції виконкому при розгляді режиму роботи 

3) пункт 4.3.12 – здійснює контроль за дотриманням роботодавцем соціального захисту 

працівників 

4) пункт 4.3.17 – забезпечує дотримання виконання заходів з реалізації Генеральної 

угоди 

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д.  

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 



 

 

СЛУХАЛИ Про внесення змін до контракту з директором комунального некомерційного 

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

Франківської області (Проект 4060) 

ДОПОВІДАЧ:  В.Чуйко - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів  

ВИСТУПИВ: депутат Рибчук Б.Б. з запитанням чи будуть повідомляти директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» про 

зміну умов праці 

ВИСТУПИВ: Доповідач В.Чуйко повідомив, що при реалізації проекту рішення не будуть 

повідомляти директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» про зміну умов праці, посилаючись на постанову «Зміна умов 

праці 13/34 від 15.12.2021 року» 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 4  «проти» -  «утрим» -  

ВИРІШИЛИ: Комісія рекомендує даний проект на сесію міської ради 

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д.  

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                       _________________Федорняк В.Т. 

 

Секретар комісії                                                                   _________________Верестюк Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


