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ПРОТОКОЛ      №1 

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

етики та регламенту 

 « 04 » грудня  2020 р.          

        м. Бурштин  

 

Засідання проводиться:  в приміщенні Бурштинської м/ради. 

Члени комісії:  
    голова комісії                  Федорняк В.Т.  

                                             заступник голови комісії          Драгун І.О. 

                  секретар комісії        Кобель О.Ю. 

   члени комісії:       Рибчук Б.Б. 

                                                                                    Симак Д.М. 

 

Запрошені: Назар М. – начальник відділу економіки та промисловості 

Гудзь Р. - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних    органів    

оборонної та мобілізаційної роботи  

Штогрин Я.- головний спеціаліст з міжнародної співпраці та інвестиційної    

діяльності 

                    Видай С.-  начальника відділу «ЦНАП» 

Іваськевич О. -  головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного   захисту міської ради    

                                     

Порядок  денний: 

1. Про обрання заступника голови комісії. 

2. Про обрання секретаря комісії. 

3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та с. 

Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.11.2019 №18/84-19(Проєкт 

№2299) 

4. Про втрату чинності рішення Бурштинської міської ради від 29 листопада 2016 року № 

04/20-16 «Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевого 

бюджету» (Проєкт №2298) 

5. Про затвердження  «Програми Громадський бюджет (бюджет участі) Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (Проєкт №2276)  

6. Про затвердження Програми «Безпечне місто 2021 - 2025 роки Бурштинської міської 

територіальної громади» (Проєкт №2291) 

7. Про затвердження Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони на 2021-2023 роки (Проєкт №2292) 

8. Про Програму про надання шефської допомоги Галицькому РВК на 2021-2025 роки 

(Проєкт №2293)   

9. Про затвердження Програми забезпечення діяльності Центру надання адміністративних 

послуг Бурштинської міської ради на 2021-2022 роки (Проєкт №2270)    

10. Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки(Проєкт №2300)  

11. Різне. 

 
СЛУХАЛИ: Про обрання заступника голови комісії. 

ДОПОВІДАВ: голова комісії Володимир Федорняк. 

ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови комісії Драгуна Івана. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 «проти» - 0      «утрим» - 0   
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СЛУХАЛИ: про обрання секретаря засідання. 

ДОПОВІДАВ: голова комісії Володимир Федорняк. 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем  засідання Кобеля Олега 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 «проти» -  0      «утрим» - 0     

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина 

та с. Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.11.2019 №18/84-19 

(Проєкт №2299) 

ДОПОВІДАВ: Назар М. – начальник відділу економіки та промисловості 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 «проти» - 0      «утрим» - 1   

 

СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення Бурштинської міської ради від 29 листопада 2016 

року № 04/20-16 «Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти 

місцевого бюджету» (Проєкт №2298)  

ДОПОВІДАВ: Назар М. – начальник відділу економіки та промисловості 

ВИРІШИЛИ: Пропозиція Д.Симака - перенести розгляд проекту на наступне засідання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5   «проти» - 0      «утрим» - 0    

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження  «Програми Громадський бюджет (бюджет участі) 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (Проєкт №2276) 

ДОПОВІДАВ: Штогрин Я.- головний спеціаліст з міжнародної співпраці та інвестиційної  

діяльності 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозицією: фінансовому відділу 

передбачити 1,500 тис. в повному обсязі. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5   «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Безпечне місто 2021 - 2025 роки Бурштинської 

міської територіальної громади» (Проєкт №2291) 

ДОПОВІДАВ: Гудзь Р. - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних    органів 

оборонної та мобілізаційної роботи 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозицією: передбачити кошти на 

підключення камер до лінії передач. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5   «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та 

заходів з територіальної оборони на 2021-2023 роки (Проєкт №2292) 

ДОПОВІДАВ: Гудзь Р. - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних    органів 

оборонної та мобілізаційної роботи 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5  «проти» - 0      «утрим» - 0   
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СЛУХАЛИ: Про Програму про надання шефської допомоги Галицькому РВК на 2021-2025 

роки (Проєкт №2293)   

ДОПОВІДАВ: Гудзь Р. - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних    органів 

оборонної та мобілізаційної роботи 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5  «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми забезпечення діяльності Центру надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради на 2021-2022 роки (Проєкт №2270)    

ДОПОВІДАВ: Видай С.-  начальника відділу «ЦНАП» 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозицією: фінансовому відділу 

передбачити придбання установки по п.19 і п. 20 в І кварталі 2021 року в повному обсязі. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5  «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

СЛУХАЛИ: Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки(Проєкт №2300) 

ДОПОВІДАВ: Іваськевич О. -  головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту міської ради                                        

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5  «проти» - 0      «утрим» - 0   

 

 

 

 

Голова комісії                   ___________________ Федорняк В.Т.  

 

   

Секретар засідання                          ____________________Кобель О.Ю. 


