
Відсутні: 

 

ПРОТОКОЛ №25 

засідання постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 
етики та регламенту 

22 листопада  2022р 
                                          м.Бурштин 

Засідання проводиться: в приміщенні міської ради 
 
Присутні:                                   голова комісії ФедорнякВ.Т. 

заступник голови комісії Кобель О.Ю 
член комісії Рибчук Б.Б 

 

       Симак Д.М 

      Верестюк Т.М. 

Запрошені: Т.Білоока – головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури,  

В.Чуйко – заступник міського голови, М.Михайлишин – начальник юридичного відділу, 

М.Яцинович - головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

міської ради. 

 

 

Порядок денний 

1. Про покладання обов’язків  секретаря комісії. 
 

 

СЛУХАЛИ: Про покладання обов’язків  секретаря комісії 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» 3   «проти» - 0  «утрим» - 0 
ВИРІШИЛИ: Доручити ведення протоколу заступнику голови комісії О.Кобелю 

 

 

2. Внести в порядок денний проект рішення Про внесення змін до рішення міської ради від 

18.12.2022 №41/2-20 «Про затвердження Регламенту Бурштинської міської ради» і розглянути 

його останнім питанням порядку денного комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»  3 «проти» 0  «утрим»  0 

ВИРІШИЛИ: Комісія вирішила внести в порядок денний засідання проект рішення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. відсутня 

3. затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2020 № 

41/2-20 «Про затвердження Регламенту Бурштинської 

міської ради» із змінами від 02.03.2021 № 17/9-21. 
 

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. відсутня 



Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. утримався  

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. відсутня 
 

 

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. відсутня 
 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Проект № 4675 Про  перейменування вулиць на території  Бурштинської 

міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»  3 «проти» 0  «утрим»  0 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії з  

 

зауваженнями: уточнити прізвище назви вулиці до перейменування – Гагаріна на Скасків 

 

 

 

 

 

 
 

4. СЛУХАЛИ: Проект № 4690 Про затвердження нової редакції Статуту Комунального 

некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано - Франківської області. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»2  «проти»0   «утрим»  1 

ВИРІШИЛИ: Комісія рішення не прийняла 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Проект № 4722 Про перейменування Комунального закладу «Бурштинський 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Довір’я» та затвердження Статуту у новій редакції. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 3  «проти» 0 «утрим» 0 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії з  

 

пропозицією: уточнити юридичну та фактичну адресу даного комунального закладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. СЛУХАЛИ: Проект № 4701 Про внесення змін в Комплексну цільову соціальну програму 

розвитку цивільного захисту Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, 

затверджену рішенням міської ради від 11 грудня 2020 року № 38/2-20. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»3   «проти»0   «утрим»0   

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії. 

 

 

 

 

 

 

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. відсутня 

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. відсутня 



Федорняк В.Т. за  

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. відсутня 
 

 

 

7. СЛУХАЛИ: Проект №4732 Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради «Про 

затвердження Статуту Бурштинської міської територіальної громади» від 30.09.2022 року 

№05/38-22. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»3   «проти»0   «утрим» 0  

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. СЛУХАЛИ: Проект «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2022 №41/2-20 

«Про затвердження Регламенту Бурштинської міської ради» і розглянути його останнім 

питанням порядку денного комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»  3 «проти» 0  «утрим»  0 

ВИРІШИЛИ: Комісія вирішила підтримати проект рішення.  Звернутись з клопотанням до 

секретаря ради зареєструвати даний проект 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г олова комісії  ________________ Федорняк В. Т. 

 

 

 

Секретар комісії                                                                     ________________Кобель О.Ю. 

 

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. відсутня 


