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ПРОТОКОЛ      №7 

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

регламенту 

 « 22   » січня  2021 р.            

     м. Бурштин  

Засідання проводиться:  в приміщенні Бурштинської м/ради. 

Присутні:  
                                             голова комісії                             Федорняк В.Т.         

                                                                                               Симак Д.М., 

                                                                                               Кобель О.Ю 

                                               член комісії:                    Рибчук Б.Б 

 

 

Запрошені: І.Бандура- начальник сектору житлово-комунального господарства, М.Назар – начальник 

відділу економіки та промисловості, І.Томин – начальник відділу освіти і науки, Р.Іванюк - секретар ради, 

Я.Штогрин - головний спеціаліст з міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності, В.Копаниця- 

начальник земельно-екологічного відділу, М.Козар – начальник відділу молоді та спорту. 

Порядок  денний: 

1. Про внесення змін до п.5 рішення Бурштинської міської ради від 20.12.2018 №26/65-18 «Про внесення змін 

до Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів міською радою та виконавчим комітетом, 

затвердженого рішенням Бурштинської міської ради Івано-Франківської області  №21/21-16 від 

23.12.2016». (Проєкт №2351)  

2. Про затвердження Умов проведення конкурсу з   визначення опорного  закладу освіти Бурштинської 

територіальної громади. (Проєкт №2393)     

3. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої 

освіти Бурштинської  територіальної громади. (Проєкт №2394) 

4. Про закріплення депутатів Бурштинської міської ради за округами. (Проєкт №2402) 

5. Про схвалення  Меморандуму про співпрацю і партнерство в межах реалізації Програми «IMTD (USA) 

«Оздоровлення економіки України». (Проєкт №2415) 

6. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території Бурштинської міської територіальної громади.(Проєкт №2418) 

7. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 23.04.2017 №19/30-17 «Про затвердження в 

новій редакції Положення про місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку 

планування та фінансування  природоохоронних заходів. (Проєкт №2323) 

8. Про продаж та зняття з балансу Бурштинської міської ради транспортних засобів, які є комунальною 

власністю Бурштинської  міської територіальної громади. (Проєкт №2408) 

9. Про створення комунального підприємства Бурштинської територіальної громади Спортивний клуб 

«Перемога» (Проєкт №2349) 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до п.5 рішення Бурштинської міської ради від 20.12.2018 №26/65-18 «Про 

внесення змін до Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів міською радою та виконавчим 

комітетом, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради Івано-Франківської області  №21/21-16 від 

23.12.2016». (Проєкт №2351) 

 Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

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

Бурштинської міської ради зі змінами: 

- виключити із членів комісії голів інших постійних комісій; 

- склад комісії пропонується в кількості 10 чоловік, по 2 чол. з кожної комісії; 

- включити в склад комісії двох представників комісії з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту: Симак Д., Верастюк Т. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3  «проти» - 0      «утрим» - 1   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Умов проведення конкурсу з   визначення опорного  закладу освіти 

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №2393)     
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Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки 

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

Бурштинської міської ради  

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти Бурштинської  територіальної громади. (Проєкт №2394) 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки 

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

Бурштинської міської ради з пропозицією: юридичному відділу надати роз’яснення щодо механізму 

продовження контракту. 

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

  

СЛУХАЛИ: Про закріплення депутатів Бурштинської міської ради за округами. (Проєкт №2402) 

Доповідач: Р.Іванюк - секретар ради  

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

Бурштинської міської ради 

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

 

СЛУХАЛИ: Про схвалення  Меморандуму про співпрацю і партнерство в межах реалізації Програми «IMTD 

(USA) «Оздоровлення економіки України». (Проєкт №2415) 

Доповідач: Я.Штогрин - головний спеціаліст з міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності  
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд чергової сесії 

Бурштинської міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 «проти» - 0      «утрим» - 0  

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових 

відходів на території Бурштинської міської територіальної громади.(Проєкт №2418) 

Доповідач: І.Бандура- начальник сектору житлово-комунального господарства 

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

Бурштинської міської ради  

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

 

СЛУХАЛИ: Про продаж та зняття з балансу Бурштинської міської ради транспортних засобів, які є 

комунальною власністю Бурштинської  міської територіальної громади. (Проєкт №2408) 

Доповідач: І.Бандура- начальник сектору житлово-комунального господарства 

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

Бурштинської міської ради  

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

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 23.04.2017 №19/30-17 «Про 

затвердження в новій редакції Положення про місцевий фонд охорони навколишнього природного 

середовища та Порядку планування та фінансування  природоохоронних заходів. (Проєкт №2323) 

Доповідач: В.Копаниця- начальник земельно-екологічного відділу 

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

Бурштинської міської ради з рекомендаціями комісій та правок земельного відділу 

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

 

СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства Бурштинської територіальної громади Спортивний 

клуб «Перемога» (Проєкт №2349) 

Доповідач: М.Козар – начальник відділу молоді та спорту 
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 ВИРІШИЛИ: Рекомендація комісії відправити на доопрацювання. 

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

 

 

 

 

Голова комісії                               ___________________ Федорняк В.Т. 

 

 

Секретар комісії                                             _____________________Кобель О.Ю. 


