
ПРОТОКОЛ №9 

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

етики та регламенту 

19 березня 2021р 

м.Бурштин 

Засідання проводиться:         в приміщенні ЦНАП м.Бурштин 

Присутні:                                  заступник голови комісії               Кобель О.Ю 

                                                    секретар комісії                              Верестюк Т.М. 

                                                    член комісії                                     Рибчук Б.Б. 

Відсутні:                                    голова комісії                                 Федорняк В.Т. 

                                                    член комісії                                     Симак Д.Д. 

 

 

 

 

 

Запрошені: І.Томин – начальник відділу освіти і науки, І.Бандура – начальник сектору 

житлово-комунального господарства, М.Козар - начальник відділу у справах сім’ї, гендерної 

політики, молоді і спорту, О. Кравчишин - начальник орг. Відділу. 

 

Порядок денний: 

1. Про схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство між Бурштинською 

міською радою та Агенцією сталого розвитку «АСТАР» (Проект 2643) 

2. Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади (Проект 2651) 

3. Про затвердження Положення про відділ освіти і науки Бурштинської міської ради у 

новій редакції (Проект 2575) 

4. Про визначення опорних закладів освіти Бурштинської територіальної громади 

(Проект 2652) 

5. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Івано-Франківської обласної 

ради щодо участі в заснуванні спортивного клубу (Проект 2660) 

6. Про виконання «Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки» за 2020 рік (Проект 2607) 

7. Про внесення змін до рішення міської ради «Про затвердження комплексної 

Програми профілактики злочинності на 2021-2025 роки» (Проект 2661) 

8. Про затвердження Протокол № 1 від 15.03.2021 засідання конкурсної комісії щодо 

проведення конкурсу надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Бурштинської міської територіальної громади (Проект 2645) 

9. Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

територіальної громади для передачі майна в оренду у 2021 році без проведення 

аукціону (Проект 2526) 

10. Про виконання міської програми «Відкрите місто – влада для людей» за 2019-2020 

роки (Проект 2650) 

11. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території окремої 

земельної ділянки по зміні цільового призначення землі для будівництва та 

обслуговування індивідуального житлового будинку на вул. Лесі Українки в 

с.Дем’янів Івано-Франківської області» (Проект 2519) 

12. Про надання дозволу на списання та утилізацію основних засобів та інших 

необоротних активів Бурштинської міської ради (Проект 2528) 

13. Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 27.11.2020 № 10/1-

20«Про утворення постійних комісій Бурштинської міської ради, затвердження їх 

складу» (Проект 2654) 

 



СЛУХАЛИ: Про схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство між Бурштинською 

міською радою та Агенцією сталого розвитку «АСТАР» (Проект 2643) 

ДОПОВІДАЧ: Стасько Р.  

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує вивести 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 перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади (Проект 2651) 

ДОПОВІДАЧ: Томин І. 

ВИРІШИЛИ: Комісія пропонує зняти з обговорення проект до вирішення питання 

профільною комісією. Рекомендувати профільній комісії розглянути питання 

перейменування гімназії в ліцей. 

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 Положення про відділ освіти і науки Бурштинської міської 

ради у новій редакції (Проект 2575) 

ДОПОВІДАЧ: Томин І. 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

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

Федорняк В.Т. відсутній 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. утримався 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення опорних закладів освіти Бурштинської територіальної громади 

(Проект 2652) 

ДОПОВІДАЧ: Томин І. 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

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

Федорняк В.Т. відсутній 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. утримався 

Кобель О.Ю. за 

Верестюк Т.М. за 

 

 

 

 



СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Івано-Франківської 

обласної ради щодо участі в заснуванні спортивного клубу (Проект 2660) 

ДОПОВІДАЧ: Козар М. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує вивести 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 виконання «Комплексної цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки» за 2020 рік (Проект 2607) 

ДОПОВІДАЧ: Іваськевич О 
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує вивести 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 внесення змін до рішення міської ради «Про затвердження комплексної 

Програми профілактики злочинності на 2021-2025 роки» (Проект 2661) 

ДОПОВІДАЧ: Гудзь Р 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує вивести 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 Протокол № 1 від 15.03.2021 засідання конкурсної комісії 

щодо проведення конкурсу надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Бурштинської міської територіальної громади (Проект 2645) 

ДОПОВІДАЧ: Бандура І 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує вивести 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 внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна 

Бурштинської територіальної громади для передачі майна в оренду у 2021 році без 

проведення аукціону (Проект 2526) 

ДОПОВІДАЧ: Бандура І 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує вивести 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 виконання міської програми «Відкрите місто – влада для людей» за 2019-

2020 роки (Проект 2650) 

ДОПОВІДАЧ: Кравчишин О 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує вивести 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 містобудівної документації «Детальний план території 

окремої земельної ділянки по зміні цільового призначення землі для будівництва та 

обслуговування індивідуального житлового будинку на вул. Лесі Українки в с.Дем’янів 

Івано-Франківської області» (Проект 2519) 

ДОПОВІДАЧ: Білоока Т. 

ВИРІШИЛИ: Комісія пропонує відкласти питання до повного оформлення документів 

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 надання дозволу на списання та утилізацію основних засобів та інших 

необоротних активів Бурштинської міської ради (Проект 2528) 

ДОПОВІДАЧ: Федунків І 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує вивести 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 внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 27.11.2020 № 

10/1-20«Про утворення постійних комісій Бурштинської міської ради, затвердження їх 

складу» (Проект 2654) 

ДОПОВІДАЧ: Кобель О 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

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

Федорняк В.Т. відсутній 

Симак Д.Д. відсутній 

Рибчук Б.Б. утримався 

Кобель О.Ю. проти 

Верестюк Т.М. Проти 

 

 

Заступник голови комісії                                                     _________________Кобель О.Ю. 

 

Секретар комісії                                                                   _________________Верестюк Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


