
ПРОТОКОЛ 
 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 18.05.2022року                                                                                                                        №3 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

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

М.Оршуляк - секретар комісії., З.Савчак - член комісії.  

 

Запрошені: В.Василик - директор КНП «Бурштинська ЦМЛ»., І.Томин - начальник відділу 

освіти і науки. 

Порядок  денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду 

та затвердження сесією. 

 

1. Про перейменування закладів дошкільної освіти Бурштинської територіальної громади 

та затвердження їх Статутів у новій редакції (Проєкт №4507). 

2. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад (Проєкт 

№4508). 

3. Про затвердження фінансового плану зі змінами №1 підприємства на 2022 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано - Франківської області (Проєкт 

№4512). 

4. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за І квартал 

2022 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області (Проєкт №4513). 

5. Про затвердження звіту директора про фінансово-господарську діяльність 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області за 2021 

рік (Проєкт №4514) 

 

СЛУХАЛИ: Про перейменування закладів дошкільної освіти Бурштинської територіальної 

громади та затвердження їх Статутів у новій редакції (Проєкт №4507). 
ДОПОВІДАВ: І.Томин - начальник відділу освіти і науки. 

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 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад 

(Проєкт №4508). 

ДОПОВІДАВ: І.Томин - начальник відділу освіти і науки. 

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 

 



СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану зі змінами №1 підприємства на 2022 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано - Франківської області (Проєкт №4512). 

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 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за І 

квартал 2022 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

(Проєкт №4513). 
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 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту директора про фінансово-господарську діяльність 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області за 2021 рік (Проєкт 

№4514). 

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 

 

 

 

Голова комісії                                                                                 Ігор ХАРІВ 

 

 

 

 

Секретар                                                                                          Марія ОРШУЛЯК 


