
ПРОТОКОЛ №18 

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

етики та регламенту 

 21  жовтня 2021р 

м.Бурштин 

Засідання проводиться:         в приміщенні міської ради 

 

Присутні:                                    
                                                    заступник голови комісії                Кобель О.Ю                                                                                                                                                                                                                       

                                                     член комісії                                     Рибчук Б.Б. 

                                                     секретар комісії                              Верестюк Т.М. 

Відсутні:                                     член комісії                                     Симак Д.Д. 

                                                     голова комісії                                 Федорняк В.Т. 

 

Запрошені: Ірина Фітак – начальник відділу кадрової роботи та військового обліку. Світлана 

Видай– начальник відділу «ЦНАП». Іванна Томин,– начальник відділу освіти і науки. 

Порядок денний 

1. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції (Проєкт №3320). 

Доповідач: Світлана Видай– начальник відділу «ЦНАП» 

2. Про затвердження програми фінансової підтримки Дитячо-юнацького футбольного клубу 

«Бурштин» на 2022 – 2024 роки. (Проєкт №3318). 

Доповідач: Микола Шкарпович,– провідний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту 

3 Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування старостам Бурштинської 

територіальної громади (Проєкт №3336). 

Доповідач: Ірина Фітак–  Начальник відділу кадрової роботи та військового обліку 

4. Про ініціювання співробітництва територіальних громад (Проєкт 3319). 

Доповідач: Іванна Томин– Начальник відділу освіти і науки 

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

Ради України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів із проведення 

розслідування злочинного виведення коштів Приватбанку (Проєкт 3332). 

Доповідач: Ростислав Бардашевський – депутат міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ . Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції (Проєкт 

№3320). 

ДОПОВІДАЧ:  Світлана Видай– начальник відділу «ЦНАП» 

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

чергової сесії Бурштинської міської ради 

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

Федорняк В.Т. відсутній 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ Про затвердження програми фінансової підтримки Дитячо-юнацького 

футбольного клубу «Бурштин» на 2022 – 2024 роки. (Проєкт №3318). 

ДОПОВІДАЧ:  Микола Шкарпович,– провідний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту 

ВИРІШИЛИ: : Комісія рекомендує винести на розгляд чергової сесії з фінансуванням в 

межах бюджетних призначень при прийнятті радою щорічних бюджетів 

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

 



Федорняк В.Т. відсутній 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування старостам 

Бурштинської територіальної громади (Проєкт №3336). 

ДОПОВІДАЧ:  Ірина Фітак–  Начальник відділу кадрової роботи та військового обліку 

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

чергової сесії Бурштинської міської ради 

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

Федорняк В.Т. відсутній 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ: Про ініціювання співробітництва територіальних громад (Проєкт 3319). 

ДОПОВІДАЧ:  Іванна Томин– Начальник відділу освіти і науки 

ВИРІШИЛИ: : Рішення не прийнято  

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

Федорняк В.Т. відсутній 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. утрим 

 

 

СЛУХАЛИ Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів із 

проведення розслідування злочинного виведення коштів Приватбанку (Проєкт 3332). 

ДОПОВІДАЧ:  Ростислав Бардашевський – депутат міської ради  

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

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

Федорняк В.Т. відсутній 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. проти 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                       _________________Федорняк В.Т. 

 

Секретар комісії                                                                   _________________Верестюк Т.М. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


