
ПРОТОКОЛ 
 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 17.09.2021року                                                                                                                    №14 

 

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. Фітак - Завідувач сектору кадрової роботи., В.Чуйко - заступник міського 

голови., С.Коцур - Начальник відділу соціального захисту населення., Н.Кицела - керуюча 

справами виконавчого комітету., Р.Стасько - перший заступник міського голови., 

Р.Бардашевський - депутат міської ради. 

 

 

     Порядок денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду 

та затвердження сесією. 

 

1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» Гачинському М.В. 

(Проєкт № 3095). 

2. Про виділення коштів (Проєкт № 3096 ). 

3. Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення Бурштинської 

міської ради у новій редакції (Проєкт № 3097 ). 

4. Про створення тимчасової контрольної комісії Бурштинської міської ради з питань 

раціонального використання земель комунальної власності, комунального майна, 

надходжень до місцевого бюджету і тарифів (Проєкт № 3173). 

5. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності підвищення пенсій і 

виплати додаткової пенсії у 2021 році (Проєкт № 3175). 

6. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів для 

населення (Проєкт № 3176). 

7. Про затвердження Положення про Комунальне некомерційне підприємство Центр 

надання соціальних послуг Бурштинської міської ради, призначення тимчасово 

виконуючого обовʹязки директора Комунального некомерційного підприємства Центр 

надання соціальних послуг Бурштинської міської ради (Проєкт № 3182). 

8. Різне. 

 

 

 
 

1.СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» Гачинському 

М.В. (Проєкт № 3095). 

ДОПОВІДАВ: І.Фітак - Начальник відділу кадрової роботи та військового обліку. 

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 
 

 



2.СЛУХАЛИ: Про виділення коштів (Проєкт № 3096 ). 

ДОПОВІДАВ: Н.Кицела - керуюча справами виконавчого комітету. 

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 

 

 

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради у новій редакції (Проєкт № 3097 ). 

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 
 

 

4.СЛУХАЛИ: Про створення тимчасової контрольної комісії Бурштинської міської ради з 

питань раціонального використання земель комунальної власності, комунального майна, 

надходжень до місцевого бюджету і тарифів (Проєкт № 3173). 

ДОПОВІДАВ: С.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 
 

 

5.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності підвищення пенсій і 

виплати додаткової пенсії у 2021 році (Проєкт № 3175). 

ДОПОВІДАВ: Р.Бардашевський - депутат міської ради. 

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 

 

 

6.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення 

тарифів для населення (Проєкт № 3176). 

ДОПОВІДАВ: Р.Бардашевський - депутат міської ради. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

                               «проти» - 1 (І.Харів) 

                               «утрим» - 0 

 
 

 



7.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Комунальне некомерційне підприємство 

Центр надання соціальних послуг Бурштинської міської ради, призначення тимчасово 

виконуючого обовʹязки директора Комунального некомерційного підприємства Центр 

надання соціальних послуг Бурштинської міської ради (Проєкт № 3182). 

ДОПОВІДАВ: В.Чуйко - 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 

 

 

8.СЛУХАЛИ: Різне 

ДОПОВІДАВ: І.Харів - голова комісії.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Звернутись до начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради про 

надання інформації по забезпеченню засобів навчання та обладнання навчального і 

загального призначення для навчальних кабінетів початкових шкіл (НУШ) 

Бурштинської громади. 

2. Підготувати звернення на голову Бурштинської міської ради та на постійну комісію 

міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.  

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

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

 

 

Голова комісії                                                                                  І.Харів 

 

 

 

Секретар                                                                                           М.Оршуляк 

 


