
ПРОТОКОЛ 
 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 22.10.2021року                                                                                                                       №15 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

На засіданні присутні: І.Харів - голова комісії., М.Оршуляк -секретар комісії., З.Савчак - 

член комісії.  

Відсутні: М.Козар – заступник голови комісії. 

                             

Запрошені: І.Томин - начальник відділу освіти і науки., Г.Короткова – головний спеціаліст 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків., Р. Бардашевський - депутат міської ради. 

 

Порядок  денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду 

та затвердження сесією. 

1. Про затвердження програми фінансової підтримки Дитячо-юнацького футбольного 

клубу «Бурштин» на 2022 – 2024 роки. (Проєкт № 3318)  

2. Про ініціювання співробітництва територіальних громад (Проєкт № 3319) 

3. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Кабінету Міністрів України 

щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на психолого-

педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних центрах 

(Проєкт № 3331) 

4. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів із 

проведення розслідування злочинного виведення коштів Приватбанку (Проєкт № 

3332) 

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

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо належного фінансового 

забезпечення сфери охорони здоров’я (Проєкт № 3333) 

6. Про внесення змін до структури та граничної чисельності закладів культури 

Бурштинської міської ради на 2021 р. (Проєкт № 3183) 

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження програми фінансової підтримки Дитячо-юнацького 

футбольного клубу «Бурштин» на 2022 – 2024 роки. (Проєкт № 3318) 

ДОПОВІДАВ: І.Харів - голова комісії. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

2.СЛУХАЛИ: Про ініціювання співробітництва територіальних громад (Проєкт № 3319) 

ДОПОВІДАВ: І.Томин - начальник відділу освіти і науки 

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

Бурштинської міської ради зі змінами. 

Назву проєкту рішення викласти в такій редакції: «Про ініціювання співробітництва 

територіальних громад у сфері освіти при організації надання послуг дітям з особливими 

освітніми потребами.» 

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

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 



3.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Кабінету Міністрів 

України щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на психолого-

педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних центрах                         

(Проєкт № 3331) 

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 (І.Харів, М.Оршуляк, З.Савчак) 

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

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

Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів із 

проведення розслідування злочинного виведення коштів Приватбанку (Проєкт № 3332) 

ДОПОВІДАВ: Р. Бардашевський - депутат міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Комісія не прийняла рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  0  

                               «проти» - 0   

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

 

 

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

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо належного фінансового 

забезпечення сфери охорони здоров’я (Проєкт № 3333) 

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 (І.Харів, М.Оршуляк, З.Савчак) 

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

 

6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до структури та граничної чисельності закладів культури 

Бурштинської міської ради на 2021 р. (Проєкт № 3183) 

ДОПОВІДАВ: Г.Короткова – головний спеціаліст культури, туризму і зовнішніх зв’язків. 

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

Бурштинської міської ради зі змінами. 

Пункт 1 викласти в наступній редакції: 

Ввести одну штатну одиницю в структуру та граничну чисельність закладів культури : 

Будинок культури імені Т.Г. Шевченка м. Бурштин: 

- Заступник директора з культурно – масової, інформаційної та науково методичної 

роботи – 1 шт. од. 

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

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                                                   І.Харів 

 

 

 

Секретар                                                                                                          М.Оршуляк 


