
ПРОТОКОЛ № 2 

Засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту 

22 лютого 2023 року                                                                        м. Бурштин 

Місце проведення засідання:         зал засідань виконкому міської ради 

Присутні:                                            голова комісії                               Федорняк В.Т. 

                                                               члени комісії:                               Рибчук Б.Б. 

                                                                                                                      Данилюк В.Д. 

Відсутні:                            заступник голови комісії                               Кобель О.Ю. 

                                                                 член  комісії                               Симак Д.Д. 

Запрошені:                        Іванюк Р.С.  секретар ради 

                                          Порядок денний: 

1. Про покладання обов’язків секретаря засідання. 

2. Розгляд проєктів рішень міської ради № №: 4926, 4936, 4935, 4934, 4741, 4932, 

4929, 4942, 4944, 4946.  

3. Різне. 

 

Слухали:  1. Про покладання обов’язків секретаря засідання. 

Виступили:  Голова комісії Федорняк В.Т. який запропонував доручити ведення 

протоколу засідання члену комісії Данилюку В.Д. 

Голосували:  «за» - 3 «проти»  - 0  «утрималось»  - 0  

Вирішили:  доручити ведення протоколу засідання члену комісії Данилюку В.Д. 

 

Слухали: 2.1. Проєкт рішення міської ради № 4926 «Про затвердження Програми 

підтримки Збройних Сил України, підрозділів Національної гвардії України на 

2023-2025 роки».  

Виступили: Гудзь Роман – гол. спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи. Рекомендував підтримати Програму. 

Голосували:  «за» - 3 «проти»  - 0  «утрималось»  - 0  

Вирішили (висновок):  Підтримати Програму підтримки Збройних Сил України, 

підрозділів Національної гвардії України на 2023-2025 роки».  

 

Слухали: 2.2.  Проєкт рішення міської ради № 4936  «Про внесення змін в рішення 

від 26.08.2022 № 23/37-22 про створення відділу «Муніципальна інспекція 

Бурштинської міської ради» та затвердження Положення про відділ «Муніципальна 

інспекція Бурштинської міської ради» в новій редакції.  

Виступили:  Курман Тарас  начальник відділу «Муніципальна інспекція 

Бурштинської міської ради», рекомендував підтримати. 

Голосували:  «за» - 3 «проти»  - 0  «утрималось»  - 0 

Вирішили:  Підтримати Проєкт рішення міської ради № 4936  «Про внесення змін 

в рішення від 26.08.2022 № 23/37-22 про створення відділу «Муніципальна 

інспекція Бурштинської міської ради» та затвердження Положення про відділ 

«Муніципальна інспекція Бурштинської міської ради» в новій редакції. 



Слухали:  2.3. Проєкт рішення міської ради № 4935 «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства ЕКО-СЕРВІС Бурштинської міської ради» у новій 

редакції. 

Доповідала: Герт І.І.- начальник відділу ЖКГ та обліку комунального майна.  

Виступили:  Данилюк В.Д. та запропонував: 

- пункт 4.2. Статуту доповнити підпунктом 4.2.1. – У разі звільнення 

(відсутності) директора (керівника підприємства) виконання його обов’язків 

може бути покладено на особу, що призначається розпорядженням міського 

голови на термін не більше 3-х місяців; 

- в пункті 4.10. в абзаці 2 слова «за погодженням з міським головою» - вилучити. 

(Ст. 64 ГК України - Підприємство самостійно визначає свою організаційну 

структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис).  

Голосували:  «за» - 3 «проти»  - 0  «утрималось»  - 0  

Вирішили:   Підтримати проєкт рішення міської ради № 4935 із запропонованими 

змінами та доповненнями.  

 

Слухали: 2.4. Проєкт рішення міської ради №  4934 «Про ритуальну службу та 

ритуальні послуги, затвердження Положення про ритуальну службу та Порядку 

надання ритуальних послуг на території Бурштинської міської територіальної 

громади».  

Доповідала: Герт І.І.- начальник відділу ЖКГ та обліку комунального майна.  

Виступили: Данилюк В.Д., Рибчук Б.Б. – запропонували підтримати.  

Голосували:  «за» - 3 «проти»  - 0  «утрималось»  - 0  

Вирішили:  Підтримати проєкт рішення міської ради № 4934. 

 

Слухали: 2.5. Проєкт рішення міської ради №  4741 «Про створення юридичної 

особи – виконавчого комітету Бурштинської міської ради та затвердження 

Положення про виконавчий комітет Бурштинської міської ради». 

Виступили: Кицела Н.Ю. – ознайомила з проектом рішення. 

                      Рибчук Б.Б. – доповнити: 

- пункт 1.7. такого змісту  - «Виконавчий комітет діє на засадах: законності, 

гласності, колегіальності, поєднання державних і місцевих інтересів, 

виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в 

межах своїх повноважень, персональної відповідальності у вирішенні 

конкретних питань, взаємодії з трудовими колективами, органами 

самоорганізації населення, громадськими та політичними об’єднаннями, 

відповідальності перед громадою і державою за свою діяльність»; 

- пункт 2.2. викласти в такій редакції  «Основною формою роботи виконавчого     

комітету міської ради є його засідання. В межах своїх повноважень виконавчий 

комітет міської ради приймає рішення. Рішення виконавчого комітету 

приймаються на його засіданні відкритим поіменним голосуванням (крім 

випадків де передбачене таємне голосування) більшістю голосів від загального 

складу виконавчого комітету». Слова – У разі рівного розподілу голосів, 

вирішальним є голос міського голови  -  виключити.  

Голосували:  «за» - 3 «проти»  - 0  «утрималось»  - 0  

Вирішили: Підтримати проєкт рішення міської ради № 4741 із запропонованими 

змінами та доповненнями.  

 



Слухали: 2.6. Проєкт рішення міської ради №  4932 «Про виконання Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради 

від 11.12.2020 № 06/2-20 за 2022 рік. 

Виступили:  Івасюк Л.Р.   ознайомила з проєктом рішення 

Голосували:  «за» - 3 «проти»  - 0  «утрималось»  - 0  

Вирішили: Підтримати проєкт рішення міської ради № 4932 

 

Слухали: 2.7.  Проект рішення міської ради № 4929  Про затвердження програми 

розвитку та фінансової підтримки Громадської організації «Футбольний клуб 

«Бурштин» на 2023-2025 роки. 

Виступили:  Козар М.С. ознайомила з проєктом рішення 

                       Данилюк В.Д.  Запропонований проєкт програми не направлений на 

розвиток футболу в громаді а спрямований на фінансування одного ФК створеного 

під фракцію ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» ігноруючи всі інші футбольні 

колективи громади. В програмі не задіяна міська федерація футболу, немає 

розвитку дитячого футболу та ін.  

Пропоную рекомендувати раді: 

 - проєкт рішення із програмою направити на доопрацювання; 

 - розробити нову програму розвитку футболу на території громади з координацією 

через міську федерацію футболу. 

Голосували:  «за» - 3 «проти»  - 0  «утрималось»  - 0  

Вирішили: Рекомендувати раді: 

 - проєкт рішення із програмою направити на доопрацювання; 

 - розробити нову програму розвитку футболу на території громади з координацією         

   через міську федерацію футболу. 

 

Слухали: 2.8.  Проєкт рішення міської ради № 4942 Про прийняття рішення щодо 

наміру передачі майна в оренду та про внесення в Перелік першого типу об’єктів 

комунального майна Бурштинської міської територіальної громади для передачі 

майна в оренду на аукціоні. 

Виступили:  Герт І.І. ознайомила з проєктом рішення 

                       Данилюк В.Д.  Проєкт рішення на мою думку сформований без 

врахування об’єктивної потреби громади у використанні приміщень закладів 

культури та спорту відділом ЖКГ та обліку комунального майна а не відділом 

культури та туризму як самостійною юридичною особою.  

Пропоную рекомендувати раді: 

 - проєкт рішення  направити на доопрацювання; 

 - створити комісію із працівників виконавчих органів ради та депутатів для 

прийняття участі в доопрацюванні прєкту рішення. 

Голосували:  «за» - 3 «проти»  - 0  «утрималось»  - 0  

Вирішили:  Рекомендувати раді: 

 - проєкт рішення  направити на доопрацювання; 

 - створити комісію із працівників виконавчих органів ради та депутатів для 

прийняття участі в доопрацюванні прєкту рішення. 

 

 



Слухали: 2.9.  Проєкт рішення міської ради №  4944 Про виконання у 2022 році 

Програми у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки.  

Виступили: Івасюк Л.Р. ознайомила з проєктом рішення  

Голосували:  «за» - 3 «проти»  - 0  «утрималось»  - 0  

Вирішили: Підтримати проєкт рішення міської ради № 4944 

 

Слухали: 2.10.  Проєкт рішення міської ради № 4946  Про внесення змін в Перелік 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській територіальній громаді на 2023 рік. 

Виступили:  Копаниця В.М. ознайомив з проєктом рішення 

                       Данилюк В.Д., Рибчук Б.Б. зазначили про те, що окремі заходи, що 

пропонуються до Програми є необгрунтованими потребують доопрацювання та 

уточненню. 

Рекомендували: 

- вилучити із переліку запропонованих заходів пункт 6.1.1. «виготовлення 

робочого проєкту: Будівництво каналізаційної мережі і споруд на них до 

«Індустріального парку Бурштин», оскільки самого Індустріального парку 

Бурштин немає зареєстрованого; 

- вилучити із переліку  запропонованих заходів пункт 6.1.8. «виготовлення 

робочого проєкту: «Будівництво сміттєпереробного і сміттєспалювального 

заводу за межами населеного пункту села Різдвяни», оскільки міська рада не є 

забудівником цих підприємств (різних в технологічному плані).  

Голосували:  «за» - 3 «проти»  - 0  «утрималось»  - 0  

Вирішили: Рекомендувати раді: 

- вилучити із переліку запропонованих заходів пункт 6.1.1. «виготовлення 

робочого проєкту: Будівництво каналізаційної мережі і споруд на них до 

«Індустріального парку Бурштин», оскільки самого Індустріального парку 

Бурштин немає зареєстрованого; 

- вилучити із переліку  запропонованих заходів пункт 6.1.8. «виготовлення 

робочого проєкту: «Будівництво сміттєпереробного і сміттєспалювального 

заводу за межами населеного пункту села Різдвяни». 

 

Слухали: 3.  Різне   

Виступили:  - виступів немає 

 

 

Голова комісії Володимир Федорняк оголосив про закриття засідання комісії. 

 

 

 

Голова комісії                                                                Володимир ФЕДОРНЯК 

 

Протокол вів член комісії                                           Володимир ДАНИЛЮК 

 

 

 


