
ПРОТОКОЛ 
 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 17.03.2021 року                                                                                                                      №7 

 

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.Козар - Начальник відділу у справах сім'ї, 

гендерної політики молоді і спорту., В.Василик  - директор КНП «Бурштинська ЦМЛ»., 

С.Коцур - начальник відділу соціального захисту населення., О.Кравчишин - Начальник орг. 

відідлу., І.Фітак- Завідувач сектору кадрової роботи., Т.Зорій -  Начальник відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків. 

 

     Порядок  денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду  

та затвердження сесією. 

 

1. Петиція від 16 березня 2021 року «Про зняття даного проекту з розгляду сесії» проект 

рішення ради №2651. 

2. Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади (Проєкт №2651) 

3. Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області на 2021 – 2025 роки (Проєкт №2520) 

4. Про виконання заходів «Програми функціонування Центру надання адміністративних 

послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки» у 2020 році (Проєкт №2640)     

5. Про виконання Програми соціального захистунаселення міста Бурштин та села Вигівка 

за 2020 рік (Проєкт №2576)     

6. Про виконання Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників бойових дій, осіб, якіперебувають чи перебували у складі 

добровольчих формувань,що утворилися для захисту незалежності, суверенітету 

татериторіальної цілісності України, та інших громадян, якізалучалися і брали 

безпосередню участь в Антитерористичнійоперації в районах її проведення, чи у 

здійсненні заходів із забезпеченнянаціональної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресіїРосійської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 

їх здійснення за 2020 рік (Проєкт №2577)     

7. Про затвердження Положенняпро відділ освіти і науки Бурштинської міської ради у 

новій редакції (Проєкт №2575)     

8. Про визначення опорних закладів освіти Бурштинської територіальної громади (Проєкт 

№2652) 

9. Про затвердження фінансово –господарського звіту за 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області (Проєкт №2646) 

10. Звіт про виконання Програм відділу культури,туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради за 2020 рік (Проєкт №2653) 

11. Про виконання програми фінансової підтримки громадської організації «Бурштинська 

міська федерація футболу» за 2020 рік (Проєкт №2657) 



12. Про виконання міської цільовоїсоціальної програми «Молодь Бурштина» на 2017 – 2020 

роки» за 2020 рік (Проєкт №2655) 

13. Про виконання міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури і 

спорту вм. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2020 рік (Проєкт №2658) 

14. Про затвердженняпрограми фінансової підтримкигромадської організації«Федерація 

вільної боротьбиміста Бурштин» на 2021 рік (Проєкт №2659) 

15. Про виконання міської програми«Відкрите місто – влада для людей» за 2019-2020 роки 

(Проєкт №2650) 

16. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Івано-Франківської обласної 

ради щодо участі в заснуванні спортивного клубу (Проєкт №2660) 

17. Про виконання Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами Бурштинської міської ради на 2020 рік (Проєкт №2641) 

18. Про схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство між Бурштинською міською 

радою та Агенцією сталого розвитку «АСТАР» (Проєкт №2643) 

 

 

СЛУХАЛИ: Петиція від 16 березня 2021 року «Про зняття даного проекту з розгляду сесії» 

проект рішення ради №2651. 

ДОПОВІДАВ: І.Харів - голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія не підтримує дану петицію та пропонує зміни (Додаток 1) до проєкту 

№2651. 

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

                                «проти» - 0   

                                «утрим» - 1 (М.Козар) 

 

СЛУХАЛИ: Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади (Проєкт №2651) 

ДОПОВІДАВ: І.Томин - начальник відділу освіти 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та пропонує зі змінами (Додаток 1) винести 

на розгляд сесії Бурштинської міської ради. 

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

                                «проти» - 0   

                                «утрим» - 1 (М.Козар) 

 

СЛУХАЛИ:Про затвердження Програми розвитку та фінансовоїпідтримки комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківськоїобласті на 2021 - 2025 роки(Проєкт №2520) 

ДОПОВІДАВ: В.Василик  - Директор КНП «Бурштинська ЦМЛ» 

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 виконання заходів «Програми функціонування Центру надання 

адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки» у 2020 році  (Проєкт №2640)     

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 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак ) 

                                «проти» - 0   

                                «утрим» - 0 

 



 

СЛУХАЛИ:Про виконання Програми соціального захисту населення міста Бурштин та села 

Вигівка за 2020 рік (Проєкт №2576)     

ДОПОВІДАВ: С.Коцур - начальник відділу соціального захисту населення . 

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 виконання Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників 

Революції Гідності, 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 в районах її проведення, чи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченніїх здійснення за 2020 

рік (Проєкт №2577)     

ДОПОВІДАВ: С.Коцур - начальник відділу соціального захисту населення . 

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 Положення про відділ освіти і науки Бурштинської міської 

ради у новій редакції (Проєкт №2575)     

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 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак ) 

                                «проти» - 0   

                                «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ:Про визначення опорних закладів освіти Бурштинської територіальної громади 

(Проєкт №2652) 

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 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак ) 

                                «проти» - 0   

                                «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ:Про затвердження фінансово – господарського звіту за 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області (Проєкт №2646) 

ДОПОВІДАВ:В.Василик  - Директор КНП «Бурштинська ЦМЛ» 

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:Звіт про виконання Програм відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради за 2020 рік (Проєкт №2653) 

ДОПОВІДАВ:Т. Зорій -  Начальник відділукультури, туризму і зовнішніх зв’язків. 

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 виконання програми фінансової підтримки громадської організації 

«Бурштинська міська федерація футболу» за 2020 рік (Проєкт №2657) 

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 зі змінами. 

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

                                «проти» - 0   

                                «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ:Про виконання міської цільової соціальної програми «Молодь Бурштина» на 

2017 – 2020 роки» за 2020 рік (Проєкт №2655) 

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 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак ) 

                                «проти» - 0   

                                «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ:Про виконання міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної 

культури і спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2020 рік (Проєкт №2658) 

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 (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 2021 рік (Проєкт №2659) 

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 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак ) 

                                «проти» - 0   

                                «утрим» - 0 

 



СЛУХАЛИ: Про виконання міської програми «Відкрите місто – влада для людей» за 2019-

2020 роки (Проєкт №2650) 

ДОПОВІДАВ: О.Кравчишин -  Начальник орг. відідлу 

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 Івано-Франківської 

обласної ради щодо участі в заснуванні спортивного клубу (Проєкт №2660) 

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 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак ) 

                                «проти» - 0   

                                «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками 

та грошовими винагородами Бурштинської міської ради на 2020 рік (Проєкт №2641) 

ДОПОВІДАВ: І.Фітак- Завідувач сектору кадрової роботи 

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 схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство між Бурштинською 

міською радою та Агенцією сталого розвитку «АСТАР» ( Проєкт №2643) 

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 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак ) 

                                «проти» - 0   

                                «утрим» - 0 

 

 

 

Голова комісії                                                                                  І.Харів 

 

 

Секретар                                                                                           М.Оршуляк 

 


