
 

ПРОТОКОЛ 
 

     Засідання  комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 03.12. 2020 року                                                                                  № 1 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

 

Члени комісії:  І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк  

 Відсутні: З.Савчак     

Запрошені: І.Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу, О.Савчин- 

головний лікар  КНП « Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги», В. Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня», 

С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення, І.Томин- начальник 

відділу освіти і науки, С.Козар – начальник служби у справах дітей            

 

                                                                                                          

     Порядок  денний 

   І. Обрання секретаря комісії. 

  ІІ. Про обрання заступника голови комісії. 

ІІІ. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду  

та затвердження сесією. 

 

1. Про затвердження Програми «Відкрите місто - влада для людей» на 2021 рік. (Проєкт 

№2233) 

2. Про міську цільову  програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 

засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки. (Проєкт №2235) 

3. Звіт про виконання фінансового плану за 11-111 квартал 2020року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт №2254) 

4. Про комплексну Програму «Здоров’я населення Бурштинської  міської 

територіальної громади на 2021-2025роки». (Проєкт №2261) 

5.  Програма соціального  захисту населення на 2021-2025 роки Бурштинської  міської 

територіальної громади. (Проєкт №2257) 

6. Програма соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

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 та операції Об′єднаних сил в районах її проведення на 

2021-2025 роки Бурштинської  міської територіальної громади. (Проєкт №2258) 

7. Про затвердження цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування,захисту їх житлових прав, 

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади. (Проєкт №2263) 

8. Про затвердження Програми розвитку освіти Бурштинської  територіальної громади 

на 2021- 2025 роки. (Проєкт №2264) 



9. Про затвердження Положення про постійні комісії Бурштинської міської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області.(Проєкт №2294) 

10. Про затвердження  Регламенту Бурштинської міської ради. (Проєкт №2295) 

11. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс 

релігійної громади храму «Преображення Господнього» ПЦУ м. Бурштин (Проєкт 

№2234) 

12. Про затвердження Програми  фінансового забезпечення  нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами  Бурштинської міської ради на 2021-2025 роки. (Проєкт 

№2256) 

13. Про Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної 

громади на  2021-2023 р. (Проєкт №2260) 

14. Про затвердження Положення про Погоджувальну раду Бурштинської  міської ради. 

(Проєкт №2302) 

15. Про затвердження Програми розвитку архівної справи Бурштинської  територіальної 

громади на 2021-2025 роки. (Проєкт №2255) 

16. Про затвердження Програми підтримки сім’ї, дітей та молоді з інвалідністю, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2025 роки. 

(Проєкт №2266) 

17. Про затвердження програми "Розвитку та підтримки молодіжної політики і  

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 років".(Проєкт №2267) 

18. Про затвердження програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки». (Проєкт №2268) 

19. Про затвердження програми «Розвитку фізичної культури і спорту Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки». (Проєкт №2269) 

20. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання секретаря засідання. 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем  засідання  М.Оршуляк  

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

 

СЛУХАЛИ: про обрання заступника голови комісії 

ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови комісії М.Козар. 

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

 

СЛУХАЛИ:Про затвердження Програми «Відкрите місто - влада для людей» на 2021 рік. 

(Проєкт №2233) 

ДОПОВІДАВ: І.Харів – депутат міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

   

СЛУХАЛИ:Про затвердження Програми підтримки сім’ї, дітей та молоді з інвалідністю, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2025 роки. (Проєкт 

№2266) 

ДОПОВІДАВ: М.Козар – начальник відділу сім’ї, молоді і спорту 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради із змінами: 

-п.1проекту рішення, забрати «забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків». 

- в програмі розділ 3 п.2. забрати повністю. 

-в програмі розділ 4. п.3., п.6. забрати повністю. 



 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Розвитку та підтримки молодіжної політики і  

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 років".(Проєкт №2267) 

ДОПОВІДАВ: М.Козар – начальник відділу сім’ї, молоді і спорту 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської 

молоді Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки». (Проєкт №2268) 

ДОПОВІДАВ: М.Козар – начальник відділу сім’ї, молоді і спорту 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ:Про затвердження програми «Розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки». (Проєкт №2269) 

ДОПОВІДАВ: М.Козар – начальник відділу сім’ї, молоді і спорту 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про міську цільову  програму розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки. (Проєкт №2235) 

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

медико-санітарної допомоги» 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про виконання фінансового плану за 11-111 квартал 2020року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт №2254) 

ДОПОВІДАВ: В. Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

 ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про комплексну Програму «Здоров’я населення Бурштинської  міської 

територіальної громади на 2021-2025роки». (Проєкт №2261) 

ДОПОВІДАВ: В. Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозиціями:  

- Забезпечення лікування пільгових категорій населення згідно постановки КМУ від 

17.09.1998 р. № 1303 « Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 



лікарських засобіа за рецептами лікарів у розмірі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань»; 

- Обов’язкове страхування медичних працівникіав та інших осіб на випадок інфікування 

вірусом імунодифіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків. 

-послуг з безкоштовного зубопротезування громадянам пільгових категорій. 

- пільгові пенсії медичним працівникам. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Програма соціального  захисту населення на 2021-2025 роки Бурштинської  

міської територіальної громади. (Проєкт №2257) 

ДОПОВІДАВ: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозицією: 

-Розділ І п.1 одноразова грошова допомога онкохворих громадян в залежності від ступеня 

тяжкості та тривалості захворювання – в розмірі до 20000,00 грн.,  20000,00 грн -за 

рішенням комісії; 

-п.2 одноразова грошова допомога на лікування онкохворих дітей в розмірі 20000,00 грн 

та дітей інвалідів підгрупи А в розмірі 10000,00грн. 

-п.4 виплата допомоги на поховання громадян непрацюючих громадян працездатного віку 

7000,00 грн 

-п.5 надання допомоги на лікування та вирішення соціально побутових питань внутрішньо 

переміщеним особам, які тимчасово проживають в місті до 2000,00грн; 2000,00 грн- за 

рішенням комісії. 

 

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

 

СЛУХАЛИ: Програма соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час 

масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 

2014 року, 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 та операції Об′єднаних сил в районах 

її проведення на 2021-2025 роки Бурштинської  міської територіальної громади. (Проєкт 

№2258) 

ДОПОВІДАВ: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозицією:  

-Розділ ІІ п.1 учаснику АТО-10000,00 грн, дружині учасника АТО-7000,00 грн, дитині 

учасника АТО- 5000,00грн; 

- сімям загиблих учасників АТО /ООС – 10000,00 грн до роковин трагедії 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,захисту їх житлових прав, 

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади. (Проєкт №2263) 

ДОПОВІДАВ: , С.Козар – начальник служби у справах дітей            

 ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозицією:  

У зв’язку із необхідністю закупівлі паливно-мастильних матеріалів для проведення 

рейдових виїздів на території нашої ТГ, для забезпечення виявлення дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та запобігання дитячій бездоглядності і 



безпритульності, попередження випадків жорстокого поводження з дитиною, загрози 

життю та здоров'ю дітей, іншим негативним проявам у дитячому середовищі пропонуємо 

в пункті 6 «Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування  цільової програми» в графі 

«термін виконання» додати «закупівля паливно-мастильних матеріалів для здійснення 

рейдових виїздів по території ТГ», в графі «всього» додати суму 20 000 грн. (двадцять 

тисяч гривень), забравши з пункту 2 - 10 000 грн (десять тисяч гривень) та з пункту 20 – 10 

000 грн (десять тисяч гривень), не змінюючи загальну запитувану суму по програмі. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку освіти Бурштинської  територіальної 

громади на 2021- 2025 роки. (Проєкт №2264) 

ДОПОВІДАВ: І.Томин- начальник відділу освіти і науки 

 ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії Бурштинської міської 

ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області.(Проєкт №2294) 

ДОПОВІДАВ: І.Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

 ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з рекомендацією: 

 розробити проект рішення про зміну назви постійної комісії з питань гуманітарної сфери 

на постійної комісії з питань гуманітарної політики. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження  Регламенту Бурштинської міської ради. (Проєкт №2295) 

ДОПОВІДАВ: І.Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

 ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозиціями: 

-в ст.3 п.2 у випадках, визначених законами та на основі рішення ради, а також у разі, 

коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою, 

окрім мови країн агресорів (Російською). 

-в ст.10 п.4  депутатські групи (фракції) формуються не менше як 3-ма депутатами. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс 

релігійної громади храму «Преображення Господнього» ПЦУ м. Бурштин (Проєкт №2234) 

ДОПОВІДАВ: І.Харів – депутат міської ради 

 ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

чергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми  фінансового забезпечення  нагородження 

відзнаками та грошовими винагородами  Бурштинської міської ради на 2021-2025 роки. 

(Проєкт №2256) 



ДОПОВІДАВ: І.Харів – депутат міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на  2021-2023 р. (Проєкт №2260) 

ДОПОВІДАВ: І.Харів – депутат міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Погоджувальну раду Бурштинської  

міської ради. (Проєкт №2302) 

ДОПОВІДАВ: І.Харів – депутат міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку архівної справи Бурштинської  

територіальної громади на 2021-2025 роки. (Проєкт №2255) 

ДОПОВІДАВ: І.Харів – депутат міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради. 

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

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                              І.Харів    

 

 

Секретар                                                                                       М.Оршуляк                                          


