
ПРОТОКОЛ 
 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 16.02.2022року                                                                                                                        №2 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

На засіданні присутні: І.Харів - голова комісії., М.Козар - заступник голови комісії., 

М.Оршуляк - секретар комісії., З.Савчак - член комісії.  

 

Запрошені: О.Савчин - Головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»., В.Чуйко - заступник міського голови., М.Федів - Депутат 

Бурштинської міської ради., Р.Бардашевський - Депутат Бурштинської міської ради. 

 

 

Порядок  денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду 

та затвердження сесією. 

 

1. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації 

«Бурштинська міська федерація футболу» на 2022 рік. (Проєкт №3961). 

2. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації «Федерація 

вільної боротьби міста Бурштин» на 2022 рік (Проєкт №3962). 

3. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (Проєкт 

№4058). 

4. Про затвердження фінансового плану зі змінами №4 підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (Проєкт 

№4059). 

5. Про внесення змін до контракту з директором комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області (Проєкт №4060). 

6. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо об’єднання зусиль 

заради збереження демократії, свободи слова, збереження зафіксованого в Конституції 

України Євроатлантичного вибору Української держави і відновлення територіальної 

цілісності України (Проєкт №4071). 

7. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, щодо недопущення блокування вільного волевиявлення 

виборців на майбутніх парламентських виборах (Проєкт №4072). 

8. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і 

оборони України щодо потреб організації територіальної оборони і консолідації всіх 

державницьких сил до припинення політичних воєн на знищення (Проєкт №4073). 

9. Про припинення діяльності медичних пунктів тимчасового базування КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Проєкт 

№4074). 



СЛУХАЛИ: Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації 

«Бурштинська міська федерація футболу» на 2022 рік. (Проєкт №3961). 

ДОПОВІДАВ: М.Козар - заступник голови комісії. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак.) 

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації 

«Федерація вільної боротьби міста Бурштин» на 2022 рік (Проєкт №3962). 
ДОПОВІДАВ: М.Козар - заступник голови комісії. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак.) 

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2021 

рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (Проєкт №4058). 
ДОПОВІДАВ: З.Савчак - член комісії. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак.) 

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану зі змінами №4 підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (Проєкт №4059). 

ДОПОВІДАВ: З.Савчак - член комісії. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3 (М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак.) 

                               «проти» - 0 

                               «утрим» - 1(І.Харів) 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до контракту з директором комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області (Проєкт №4060). 

ДОПОВІДАВ: І В.Чуйко - заступник міського голови. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак.) 

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

 



СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо об’єднання зусиль заради 

збереження демократії, свободи слова, збереження зафіксованого в Конституції України 

Євроатлантичного вибору Української держави і відновлення територіальної цілісності 

України (Проєкт №4071). 
ДОПОВІДАВ: Р.Бардашевський - Депутат Бурштинської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Комісія не прийняла рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  1 (М.Козар.) 

                               «проти» - 0  

                               «утрим» - 3 (І.Харів, М.Оршуляк, З.Савчак)   

 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, щодо недопущення блокування вільного волевиявлення виборців 

на майбутніх парламентських виборах (Проєкт №4072). 

ДОПОВІДАВ: М.Федів - Депутат Бурштинської міської ради. 

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

Бурштинської міської ради зі змінами. (Вилучити з даного звернення абзаци 7 та 10.) 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3 (І.Харів, М.Оршуляк, З.Савчак.) 

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 1 (М.Козар) 

 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони 

України щодо потреб організації територіальної оборони і консолідації всіх державницьких 

сил до припинення політичних воєн на знищення (Проєкт №4073). 

ДОПОВІДАВ: М.Козар - заступник голови комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія не прийняла рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  2 (М.Козар, М.Оршуляк) 

                               «проти» - 0  

                               «утрим» - 2 (І.Харів, З.Савчак)   

 

 

СЛУХАЛИ: Про припинення діяльності медичних пунктів тимчасового базування КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Проєкт №4074). 

ДОПОВІДАВ: О.Савчин - Головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак.) 

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

 

 

Голова комісії                                                                                  Ігор ХАРІВ 

 

 

 

Секретар                                                                                          Марія ОРШУЛЯК 


