
ПРОТОКОЛ №20 

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

етики та регламенту 

 21  грудня 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. 
                                                    член комісії                                     Рибчук Б.Б 

Відсутні:                                    член комісії                                     Симак Д. 
 

Запрошені: Завідувач сектору містобудування та архітектури Т. Білоока, 

Порядок денний 

1. Про затвердження Положення про сектор містобудування та архітектури (Проект 3482) 

Доповідач: Т. Білоока –  завідувач сектору містобудування та архітектури  
2. 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» (Проєкт №3635). 
Доповідач : Ірина Фітак,– начальник відділу кадрової роботи та військового обліку  

3 Про затвердження Положення про відділ цифрової трансформації та інформаційної 
діяльності (Проєкт №3561). 
Доповідач: Олена Кравчишин,– начальник орагнізаційного відділу 

4. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік (Проєкт №3637). 

Доповідач: М.Назар,– начальник відділу економіки і промисловості 
5. Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік (Проєкт №3644). 
Доповідач: Ольга Петровська,– начальник фінансового відділу 

 

СЛУХАЛИ . Про затвердження Положення про сектор містобудування та архітектури 

(Проект 3482) 
ДОПОВІДАЧ: Т. Білоока –  завідувач сектору містобудування та архітектури  
ВИРІШИЛИ: : Комісія пропонує зняти проект на доопрацювання з врахуванням зміни 

сектору містобудування та архітектури на відділ містобудування та архітектури. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4 «проти» - 0 «утрим» - 0 

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

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» (Проєкт №3635). 
ДОПОВІДАЧ:  Ірина Фітак,– Начальник відділу кадрової роботи та військового обліку 

ВИРІШИЛИ: : Комісія пропонує обєднати відділ у справах молоді і сорту і відділ освіти  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4 «проти» - 0 «утрим» - 0 
 

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 



СЛУХАЛИ Про затвердження Положення про відділ цифрової трансформації та 
інформаційної діяльності (Проєкт №3561). 
ДОПОВІДАЧ:  Олена Кравчишин,– начальник орагнізаційного відділу 

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

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

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік (Проєкт №3637). 
ДОПОВІДАЧ:  М.Назар,– начальник відділу економіки і промисловості 

ВИРІШИЛИ: : Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 
чергової сесії Бурштинської міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -4  «проти» - 0 «утрим» - 0 

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

 

СЛУХАЛИ Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік (Проєкт 
№3644). 
ДОПОВІДАЧ:  Ольга Петровська,– начальник фінансового відділу 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує пункт 3 викласти в редакціі: 
«Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення. 

Керуючись статтями 97, 99, 101-104,103² Бюджетного Кодексу України, у разі отримання з 
інших бюджетів у міжсесійний період цільових субвенцій та дотацій розподіляти їх між 
головними розпорядниками коштів бюджету міської територіальної громади, виходячи з 

фактичної потреби у коштах цільових субвенцій та дотацій , за рішенням бюджетної комісії, 
з наступним затвердженням змін на сесіях міської ради. 

А також пункт 16 викласти в редакції : 
«Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову В. Андрієшина та постійну 
комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально - економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Т.Сенчина). 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3 «проти» - 0 «утрим» - 1 

Федорняк В.Т. за 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. утрим 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

 

 

Голова комісії                                                                       _________________Федорняк В.Т. 

 

Секретар комісії                                                                   _________________Верестюк Т.М. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


