
 

ПРОТОКОЛ 
 

 Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 19.02.2021року                                                                                                   №6 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

 

Члени комісії:  І.Харів - голова комісії., М.Козар – заступник голови комісії.,     

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

Запрошені: І.Томин - начальник відділу освіти., Р.Стасько - перший заступник міського 

голови., С.Видай - Начальник відділу ЦНАП., М.Назар - Нач. відділу економіки і 

промисловості., Р.Іванюк - Секретар ради., М.Козар - Начальник відділу у справах сім'ї, 

гендерної політики молоді і спорту.  

     Порядок  денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду  

та затвердження сесією. 

 

1. Про затвердження міської цільової програми “Захисник Вітчизни» на 2021рік”. 

(Проєкт №2436) 

2. Про укладання Меморандуму про співпрацю у сфері надання адміністративних 

послуг. (Проєкт №2446)     

3. Про створення віддалених робочих місць Центру надання адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради. (Проєкт №2447) 

4. Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 26.10.2018 № 07/61-18 

«Про затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року».  

(Проєкт №2451) 

5. Про затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2021-2025 роки. (Проєкт №2491) 

6. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації 

"Бурштинська міська федерація футболу" на 2021 рік. (Проєкт №2496) 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2021 р. № 11/7-21.               

(Проєкт №2497) 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 №41/2-20 «Про 

затвердження  Регламенту Бурштинської міської ради». (Проєкт №2512) 

9. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади об`єкта соціальної інфраструктури державної форми 

власності та об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО». (Проєкт №2516) 

10. Про створення Комунального некомерційного підприємства Центр надання 

соціальних послуг Бурштинської міської ради та затвердження положення.           

(Проєкт №2518) 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми “Захисник Вітчизни» на 

2021рік”. (Проєкт №2436) 

ДОПОВІДАВ: Р.Стасько - перший заступник міського голови. 

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 укладання Меморандуму про співпрацю у сфері надання 

адміністративних послуг. (Проєкт №2446)     

ДОПОВІДАВ: С.Видай - Начальник відділу ЦНАП. 

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 створення віддалених робочих місць Центру надання адміністративних 

послуг Бурштинської міської ради. (Проєкт №2447) 

ДОПОВІДАВ: С.Видай - Начальник відділу ЦНАП. 

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 внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 26.10.2018 № 

07/61-18 «Про затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року».  

(Проєкт №2451) 

ДОПОВІДАВ: М.Назар - Нач. відділу економіки і промисловості. 

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 затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2021-2025 роки. (Проєкт №2491) 

ДОПОВІДАВ: Р.Іванюк - Секретар ради. 

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 затвердження програми фінансової підтримки громадської організації 

"Бурштинська міська федерація футболу" на 2021 рік. (Проєкт №2496) 

ДОПОВІДАВ: М.Козар - Начальник відділу у справах сім'ї, гендерної політики молоді і 

спорту. 

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 внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2021 р. № 11/7-21.               

(Проєкт №2497) 

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 



 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 №41/2-20 «Про 

затвердження  Регламенту Бурштинської міської ради». (Проєкт №2512) 

ДОПОВІДАВ: Р.Іванюк - Секретар ради. 

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

Бурштинської міської ради зі змінами. 

Пункт 5 викласти в наступній редакції: "Якщо відразу після визначення результатів 

голосування від депутата до головуючого надходить усна заява про те, що він був 

присутній у залі, але не зміг проголосувати через збій в роботі пульта, вноситься 

пропозиція про проведення повторного голосування по даному проекту рішення чи 

пропозиції". 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади об`єкта соціальної інфраструктури 

державної форми власності та об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». (Проєкт №2516) 

ДОПОВІДАВ: Р.Стасько - перший заступник міського голови. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» -  3   «проти» - 1  «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про створення Комунального некомерційного підприємства Центр надання 

соціальних послуг Бурштинської міської ради та затвердження положення.                

(Проєкт №2518) 

ДОПОВІДАВ: Р.Стасько - перший заступник міського голови. 

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 


