
 

ПРОТОКОЛ 
 

     Засідання  комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 17 .12. 2020 року                                                                                  № 2 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

 

Члени комісії:  І.Харів, М.Оршуляк, З.Савчак 

 Відсутні:М.Козар,    

Запрошені: В. Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня», Зорій 

Т.- начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків, Петровська О.- начальник 

фінансового відділу, Шкарпович М.- головний спеціаліст відділу у справах молоді і 

спорту, сім’ї та гендерної політики. 

                                                                                                          

     Порядок  денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду  

та затвердження сесією. 

 

1. Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік . (Проєкт 

№2303)  

2. Про затвердження структури та граничної чисельності  закладів культури 

Бурштинської   міської ради на 2021 р (Проєкт №2318) 

3.  Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2021 рік (Проєкт №2305) 

4. Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області. (Проєкт №2320) 

5. 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) 

6. Про затвердження заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих 

органів ради (Проєкт №2242) 

7. Про затвердження заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих 

органів ради (Проєкт №2265) 

8. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2021 рік (Проєкт №2305) 

ДОПОВІДАВ: І.Харів – голова комісії  з питань гуманітарної сфери. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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.Шкарпович- головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту, 

сім’ї та гендерної політики. 



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

Бурштинської міської ради із змінами запропоновані начальником відділу 

(Додаток1). Зміни внесені в проект рішення. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік . 

(Проєкт №2303) 

ДОПОВІДАВ: Петровська О.- начальник фінансового відділу 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

 

 

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт №2320) 

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

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

 

СЛУХАЛИ:Про затвердження структури та граничної чисельності  закладів культури 

Бурштинської   міської ради на 2021 р (Проєкт №2318) 

ДОПОВІДАВ: Зорій Т.- начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків 

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

Бурштинської міської ради із змінами: (додаток 1) 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови з  питань діяльності 

виконавчих органів ради (Проєкт №2242) 

ДОПОВІДАВ: І.Харів – голова комісії з питань гуманітарної сфери.  

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови з  питань діяльності 

виконавчих органів ради (Проєкт №2265) 

ДОПОВІДАВ: І.Харів – голова комісії з питань гуманітарної сфери.  

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

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

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                              І.Харів    

 

 

Секретар                                                                                       М.Оршуляк                                          


