
ПРОТОКОЛ №19 

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

етики та регламенту 

 18  листопада 2021р 

м.Бурштин 

Засідання проводиться:         в приміщенні міської ради 

 

Присутні:                                   голова комісії                                 Федорняк В.Т. 

                                                    заступник голови комісії                Кобель О.Ю                                                                                                                                                                                                                       

                                                     секретар комісії                              Верестюк Т.М. 

Відсутні:                                     член комісії                                     Симак Д.Д. 

                                                     член комісії                                     Рибчук Б.Б. 

 

Запрошені: Начальник орагнізаційного відділу Олена Кравчишин 

Порядок денний 

1. Про затвердження «Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі 

добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції в районах її проведення, чи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення 

Бурштинської міської територіальної громади на період 2022-2026 років» (Проект 3340) 

Доповідач: Світлана Коцур –  відділ соціального захисту населення міської ради 

2. Про затвердження Положення про публічні електронні консультації та опитування в 

Бурштинській територіальній громаді (Проєкт №3428). 

Доповідач : Олена Кравчишин,– начальник орагнізаційного відділу 

3 Про затвердження Положення про функціонування офіційного веб-сайту Бурштинської 

міської ради (Проєкт №3429). 

Доповідач: Олена Кравчишин,– начальник орагнізаційного відділу 

4. Про виконання міської програми «Відкрите місто – влада для людей» за 2021 рік (Проєкт 

№3431). 

Доповідач: Олена Кравчишин,– начальник орагнізаційного відділу  

5. Про затвердження Програми цифрової трансформації Бурштинської територіальної 

громади на 2022-2024 роки (Проєкт №3473). 

Доповідач: Олена Кравчишин,– начальник орагнізаційного відділу 

6. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року № 31/12-21 «Про 

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих 

органів» ( Проект № 3432 ) 

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

7. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року № 31/12-21 «Про 

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих 

органів» (Проект №3480) 

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

 

СЛУХАЛИ . Про затвердження «Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у 

складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції в районах її проведення, чи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення 

Бурштинської міської територіальної громади на період 2022-2026 років» (Проект 3340) 

 



ДОПОВІДАЧ: Світлана Коцур –  відділ соціального захисту населення міської ради 

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. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ Про затвердження Положення про публічні електронні консультації та 

опитування в Бурштинській територіальній громаді (Проєкт №3428). 

ДОПОВІДАЧ:  Олена Кравчишин,– начальник орагнізаційного відділу 

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. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ Про затвердження Положення про функціонування офіційного веб-сайту 

Бурштинської міської ради (Проєкт №3429). 

ДОПОВІДАЧ:  Олена Кравчишин,– начальник орагнізаційного відділу 

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. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання міської програми «Відкрите місто – влада для людей» за 2021 

рік (Проєкт №3431). 

ДОПОВІДАЧ:  Олена Кравчишин,– начальник орагнізаційного відділу 

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. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

 

СЛУХАЛИ Про затвердження Програми цифрової трансформації Бурштинської 

територіальної громади на 2022-2024 роки (Проєкт №3473). 

ДОПОВІДАЧ:  Олена Кравчишин,– начальник орагнізаційного відділу 

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. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року № 

31/12-21 «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів» ( Проект № 3432  

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

ВИРІШИЛИ: : Рішення не прийнято  

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

Федорняк В.Т. утримався 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року № 

31/12-21 «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів» (Проект №3480) 

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. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. відсутній 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

 

Голова комісії                                                                       _________________Федорняк В.Т. 

 

Секретар комісії                                                                   _________________Верестюк Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


