
ПРОТОКОЛ 
 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 16.06.2021 року                                                                                                                      №10 

 

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., С.Видай - Начальник відділу ЦНАП., 

Б.Рибчук – Депутат міської ради., В.Василик  - директор КНП «Бурштинська ЦМЛ»., І. Фітак 

- Завідувач сектору кадрової роботи. 

 

Порядок  денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду 

та затвердження сесією. 

 

1. Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на списання та 

утилізацію основних засобів, (Проєкт№2769). 

2. Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на списання 

основних засобів, (Проєкт № 2770). 

3. Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на списання та 

утилізацію основних засобів, (Проєкт №2771). 

4. Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення 

конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства 

«Центр надання соціальних послуг» Бурштинської міської ради, (Проєкт №2775). 

5. Про надання дозволу на використання символіки - зображення герба міста, 

 (Проєкт №2776). 

6. Про затвердження Статутів закладів загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади у новій редакції, (Проєкт №2777). 

7. Про внесення змін до програми  фінансової підтримки  громадської організації 

«Федерація вільної боротьби міста Бурштин» на 2021 рік, (Проєкт №2778). 

8. Про затвердження фінансового плану зі змінами підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, 

 (Проєкт №2779). 

9. Про затвердження змін до фінансового плану підприємства на 2021 рік Комунального 

некомерційного підприємства БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт №2780). 

10. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за 1квартал 

2021 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області, (Проєкт №2781). 

11. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2020-2021 навчальний 

рік, (Проєкт №2794). 

12. Про затвердження Переліку адміністративних  послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції,  

(Проєкт №2824). 

13. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 30 березня 2021 року № 

01/10-21«Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади», (Проєкт №2826). 



1.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на 

списання та утилізацію основних засобів, (Проєкт№2769). 

ДОПОВІДАВ: І.Томин - начальник відділу освіти. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проєкт 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 надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на 

списання основних засобів, (Проєкт № 2770). 

ДОПОВІДАВ: І.Томин - начальник відділу освіти. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проєкт 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 надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на 

списання та утилізацію основних засобів, (Проєкт №2771). 

ДОПОВІДАВ: І.Томин - начальник відділу освіти. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проєкт 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 затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок 

проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного 

підприємства «Центр надання соціальних послуг» Бурштинської міської ради,  

(Проєкт №2775). 

ДОПОВІДАВ: І. Фітак - Завідувач сектору кадрової роботи. 

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

Бурштинської міської ради без змін. Також комісія рекомендує включити в конкурсну 

комісію Оршуляк Марію Володимирівну, як директора Центру  «Довір’я». 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«за» -  3 (І.Харів, М.Козар, З.Савчак) 

«проти» - 0 

«утрим» - 1 (М.Оршуляк) 

 

 

5.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на використання символіки - зображення герба міста, 

(Проєкт №2776). 

ДОПОВІДАВ: І.Харів - голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проєкт 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 затвердження Статутів закладів загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади у новій редакції, (Проєкт №2777). 

ДОПОВІДАВ: І.Томин - начальник відділу освіти. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проєкт 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 

 

7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми  фінансової підтримки  громадської 

організації «Федерація вільної боротьби міста Бурштин» на 2021 рік, (Проєкт №2778). 

ДОПОВІДАВ: М.Козар – заступник голови комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проєкт 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: Про затвердження фінансового плану зі змінами підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт №2779). 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проєкт 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 

 

9.СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до фінансового плану підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт №2780). 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проєкт 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 

 

10.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за 

1квартал 2021 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, 

(Проєкт №2781). 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проєкт 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 



11.СЛУХАЛИ: Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2020-2021 

навчальний рік, (Проєкт №2794). 

ДОПОВІДАВ: І.Томин - начальник відділу освіти. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проєкт 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 

 

12.СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку адміністративних  послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції,  

(Проєкт №2824). 

ДОПОВІДАВ: С.Видай - Начальник відділу ЦНАП 

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

Бурштинської міської ради без змін. Також комісія рекомендує закласти кошти при 

формуванні бюджету на 2022 рік для придбання  транспорту  в ЦНАП, оскільки необхідно 

забезпечити кур’єрську доставку документів у Галицький РВДМС, Галицький ДРАЦ, 

відділення держгеокадастру та для забезпечення доставки результатів звернення у віддалені 

робочі місця ЦНАП, що знаходяться у десяти старостинських округах Бурштинської 

громади. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

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

«проти» - 0 

«утрим» - 0 

13.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 30 березня 2021 

року № 01/10-21«Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади», (Проєкт №2826). 

ДОПОВІДАВ: Б.Рибчук – Депутат міської ради. 

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

М.Козар – заступник голови комісії запропонувала перенести розгляд даного проєкту 

рішення, оскільки даний проект рішення не буде винесено на розглядатися чергової сесії 

міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«за» -  1 (М.Козар) 

«проти» - 0 

«утрим» - 3 (І.Харів, М.Оршуляк, З.Савчак) 

І.Харів - голова комісії запропонував підтримати проєкт рішення та рекомендувати з 

доповненнями (Додаток 1) винести на розгляд наступної сесії Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

«проти» - 0 

«утрим» - 1 (М.Козар) 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проєкт рішення та рекомендує з доповненнями (Додаток 1) 

винести на розгляд наступної сесії Бурштинської міської ради. 

Доповнення до проєкту № 2826                                                                                       Додаток 1 

 

Доповнити пунктами 1.5, 1.6 та викласти їх в наступній редакції: 

1.5 п. 3.2. викласти в такій редакції:  

п. 3.2. «Сарниківську філію Слобідського навчально-виховного комплексу Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області зі зміною найменування на Сарниківська філія 

Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (із 

забезпеченням здобуття початкової та базової середньої освіти); З 01.09.2021 року із 



забезпеченням здобуття початкової освіти в Сарниківській філії Бурштинського ліцею №2 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.» 

1.6 п. 4.4. викласти в такій редакції:  

п. 4.4. «Старомартинівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області зі зміною найменування на Старомартинівська філія 

Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (із 

забезпеченням здобуття початкової та базової середньої освіти). З 01.09.2021 року із 

забезпеченням здобуття початкової освіти в Старомартинівській філії Бурштинського ліцею 

№3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.» 

 

 

 

Голова комісії                                                                                                       І.Харів 

 

 

 

Секретар                                                                                                                М.Оршуляк 


