
 

ПРОТОКОЛ 
 

 Засідання  комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 29.01.2021року                                                                                                   №5 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

 

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

Запрошені: І.Томин – начальник відділу освіти. 

     Порядок  денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду  

та затвердження сесією. 

 

1. Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 27 листопада 2020 року 

№ 15/1-20 Про утворення виконавчого комітету Бурштинської міської територіальної 

громади. (Проєкт №2430) 

2. Про звільнення з посади директора Бурштинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області Королишин 

Тетяни Михайлівни.  (Проєкт №2441)     

3. Про проведення конкурсу на посади директорів закладів загальної середньої освіти. 

(Проєкт №2442) 

4. Про оголошення конкурсу з визначення  опорного закладу освіти Бурштинської 

територіальної громади. (Проєкт №2443) 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 27 листопада 

2020 року № 15/1-20 Про утворення виконавчого комітету Бурштинської міської 

територіальної громади. (Проєкт №2430) 

ДОПОВІДАВ:І.Харів – голова комісії 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» -  4   «проти» - 0  «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про звільнення з посади директора Бурштинської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області Королишин Тетяни 

Михайлівни. (Проєкт №2441) 

ДОПОВІДАВ: І.Томин – начальник відділу освіти 

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

Бурштинської міської ради зі змінами.  

- п.2 вилучити з проекту рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» -  4   «проти» - 0    «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на посади директорів закладів загальної середньої 

освіти. (Проєкт №2442) 

ДОПОВІДАВ: І.Томин – начальник відділу освіти 

ВИРІШИЛИ: Комісія рекомендує внести в персональний склад конкурсної комісії таких 

членів комісії: Н.Василащук, Б.Рибчук, М.Козар та винести проект рішення на розгляд 

сесії Бурштинської міської ради ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» -  4  «проти» - 0    «утрим» - 0 



 

СЛУХАЛИ: Про оголошення конкурсу з визначення  опорного закладу освіти 

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №2443) 

ДОПОВІДАВ: І.Томин – начальник відділу освіти 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» -  4  «проти» - 0    «утрим» - 0 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                                  І.Харів 

 

 

Секретар                                                                                           М.Оршуляк 


