
ПРОТОКОЛ №14 

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

етики та регламенту 

23 червня 2021р 

м.Бурштин 

Засідання проводиться:         в приміщенні міської ради 

 

Присутні:                                 заступник голови комісії               Кобель О 

                                                    член комісії                                     Симак Д.Д. 

 Відсутні:                                   член комісії                                     Рибчук Б.Б. 

                                                     голова комісії                                 Федорняк В.Т. 

                                                   секретар комісії                              Верестюк Т.М. 

 

Запрошені: В.Чуйко – заступник міського голови, С.Видай – начальник ЦНАП, І.Томин-

начальник відділу освіти і науки 

 

Виступив: Б.Рибчук, який запропонував включити в порядок денний проєкт №2826 «Про 

перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади». 

ВИРІШИЛИ: включити в порядок денний проєкт №2826 «Про перейменування та 

реорганізацію закладів загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади». 

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

Федорняк В.Т. відсутній 

Симак Д.Д. за 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. відсутня 

 

Порядок денний 

1.Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення 

конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр 

надання соціальних послуг» Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2775). 

2. Про надання дозволу на використання символіки - зображення герба міста,  

(Проєкт № 2776). 

3.Про затвердження Статутів закладів загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади у новій редакції, (Проєкт № 2777). 

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

адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції, (Проєкт № 2824). 

5. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 30 березня 2021 року № 01/10-

21 Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади, (Проєкт № 2826). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на використання символіки - зображення герба міста,  

(Проєкт № 2776). 

ДОПОВІДАЧ: О.Кобель - заступник голови 

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. за 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. відсутній 



 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку адміністративних  послуг, які надаються через 

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

№ 2824). 

ДОПОВІДАЧ: С.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. за 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. відсутній 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Статутів закладів загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади у новій редакції, (Проєкт № 2777). 

ДОПОВІДАЧ:  І.Томин – начальник відділу освіти 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 «проти» - 0 «утрим» - 2 

Федорняк В.Т. відсутній 

Симак Д.Д. утримався 

Рибчук Б.Б. утримався 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. відсутній 

 

СЛУХАЛИ:Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок 

проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного 

підприємства «Центр надання соціальних послуг» Бурштинської міської ради, (Проєкт № 

2775). 

ДОПОВІДАЧ:В.Чуйко – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати юридичному відділу надати роз’яснення на сесії щодо п.1.4 

статуту (орган управління). Рішення не прийнято 

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

Федорняк В.Т. відсутній 

Симак Д.Д. за 

Рибчук Б.Б. проти 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. відсутній 

 

 

СЛУХАЛИ: Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади, (Проєкт № 2826). 

ДОПОВІДАЧ: Б.Рибчук – депутат міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 2 «проти» - 0 «утрим» - 1 

Федорняк В.Т. відсутній 

Симак Д.Д. за 

Рибчук Б.Б. за 

Кобель О.Ю. утримався 

Верестюк Т.М. відсутній 

 

 

Заступник голови комісії                                                                     Олег Кобель                                                                      



 

 


