
ПРОТОКОЛ 
 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 26.01.2022року                                                                                                                        №1 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

На засіданні присутні: І.Харів - голова комісії., М.Козар - заступник голови комісії., 

М.Оршуляк - секретар комісії. 

Відсутні: З.Савчак - член комісії. 

 

Запрошені: В.Чуйко - заступник міського голови., І.Драгун - заступник міського голови., 

Ю.Степась - Начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків. 

 

 

Порядок  денний 

 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду 

та затвердження сесією. 

 

1. Про Програму підтримки книговидання місцевих авторів на 2022-2024 рр. (Проєкт 

№3696). 

2. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки 

Бурштинської міської територіальної громади від 25 листопада 2021 року № 05/22-21 

(Проєкт №3707). 

3. Про затвердження Програми підтримки сім΄ї Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022-2025 роки (Проєкт №3709). 

4. Про план роботи Бурштинської міської ради на 2022 рік (Проєкт №3710). 

5. Про комплексну Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2024 рр. (Проєкт №3711). 

6. Про затвердження Положення про cлужбу у справах дітей Бурштинської міської ради 

у новій редакції (Проєкт №3713). 

7. Про затвердження спроможної мережі надання первинної медичної допомоги 

комунального некомерційого підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

(Проєкт №3808). 

8. Про створення комунального підприємства «Спортивний клуб «Бурштин» 

Бурштинської міської ради» (Проєкт №3822). 

9. Про найменування і затвердження структури та граничної чисельності  закладів 

культури Бурштинської міської ради на 2022 р. (Проєкт №3858). 

10. Про вступ у члени Місцевої Асоціації органів місцевого самоврядування «Агенція 

розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття» (Проєкт №3859). 

11. Про надання згоди на підписання Меморандуму про співпрацю (Проєкт №3863). 

 

 

 

 

 



СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки книговидання місцевих авторів на 2022-2024 рр. 

(Проєкт №3696). 

ДОПОВІДАВ: Ю.Степась - Начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 2022-2026 

роки Бурштинської міської територіальної громади від 25 листопада 2021 року № 05/22-21 

(Проєкт №3707). 
ДОПОВІДАВ: В.Чуйко - заступник міського голови. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підтримки сім΄ї Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки (Проєкт №3709). 

ДОПОВІДАВ: М.Козар - заступник голови комісії. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про план роботи Бурштинської міської ради на 2022 рік (Проєкт №3710). 

ДОПОВІДАВ: В.Чуйко - заступник міського голови. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про комплексну Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2024 рр. (Проєкт №3711). 

ДОПОВІДАВ: Ю.Степась - Начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про cлужбу у справах дітей Бурштинської 

міської ради у новій редакції (Проєкт №3713). 
ДОПОВІДАВ: В.Чуйко - заступник міського голови. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 



СЛУХАЛИ: Про затвердження спроможної мережі надання первинної медичної допомоги 

комунального некомерційого підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (Проєкт 

№3808). 
ДОПОВІДАВ: В.Чуйко - заступник міського голови. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства «Спортивний клуб «Бурштин» 

Бурштинської міської ради» (Проєкт №3822). 

ДОПОВІДАВ: М.Козар - заступник голови комісії. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про найменування і затвердження структури та граничної чисельності  закладів 

культури Бурштинської міської ради на 2022 р. (Проєкт №3858). 

ДОПОВІДАВ: Ю.Степась - Начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків. 

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

Бурштинської міської ради зі змінами та розробити окремий проєкт рішення по реорганізації 

бібліотек для дорослих в м. Бурштин. 

- Бібліотека с. Насташине, вул.Я.Осмомисла,11: -   бібліотекар – 0,5 шт.од. 

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

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про вступ у члени Місцевої Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Агенція розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття» (Проєкт №3859). 
ДОПОВІДАВ: В.Чуйко - заступник міського голови. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на підписання Меморандуму про співпрацю (Проєкт 

№3863). 
ДОПОВІДАВ: І.Драгун - заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Комісія не прийняла рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 2  (М.Оршуляк, М.Козар) 

                               «проти» - 1  (І.Харів) 

                               «утрим» - 0 

 

 

Голова комісії                                                                                  Ігор ХАРІВ 

 

 

 

Секретар                                                                                          Марія ОРШУЛЯК 


