
ПРОТОКОЛ 
 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 21.09.2022року                                                                                                                        №6 

 

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: М.Козар - Начальник відділу сім’ї, молоді та спорту., Р.Іванюк - секретар ради. 

 

Порядок  денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду 

та затвердження сесією. 

 

1. Про затвердження Статуту Бурштинської міської територіальної громади (Проєкт 

№4541). 

2. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки Громадської організації 

«Футбольний клуб «Бурштин» на 2022 рік. (Проєкт №4635). 

3. Про створення комунального некомерційного підприємства «Плавальний басейн 

«Дельфін» Бурштинської міської ради» (Проєкт №4656). 

4. Про погодження структури і чисельності штату комунального некомерційного 

підприємства «Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» (Проєкт 

№4658). 

5. Про звільнення першого заступника міського голови Стаська Р.Б. та внесення змін до 

складу виконавчого комітету Бурштинської міської ради (Проєкт №4664). 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Бурштинської міської територіальної громади 

(Проєкт №4541). 
ДОПОВІДАВ: Р.Іванюк - секретар ради. 

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

Бурштинської міської ради з пропозиціями від старостинський округ. 

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

                            «проти» - 0   

                            «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки Громадської 

організації «Футбольний клуб «Бурштин» на 2022 рік. (Проєкт №4635). 
ДОПОВІДАВ: М.Козар - Начальник відділу сім’ї, молоді та спорту. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

                            «проти» - 0   

                            «утрим» - 0 

 

 



 

 

СЛУХАЛИ: Про створення комунального некомерційного підприємства «Плавальний 

басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» (Проєкт №4656). 
ДОПОВІДАВ: М.Козар - Начальник відділу сім’ї, молоді та спорту. 

ВИСТУПИЛИ: М.Козар - Начальник відділу сім’ї, молоді та спорту. 

М.Козар – заступник голови комісії запропонувала підтримати даний проект рішення в 

цілому. 

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

                            «проти» - 0 

                            «утрим» - 1 (І.Харів) 

І.Харів - голова комісії запропонував не створювати нове комунальне некомерційне 

підприємство, а приєднати плавальний басейн до Комунального підприємства «Комунальне 

некомерційне підприємство «Спортивний клуб «БУРШТИН» Бурштинської міської ради», 

відповідно змінивши його статут та структуру. Цим самим зекономити кошти бюджету на 

структурі та чисельності обслуговуючого персоналу.  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  1 (І.Харів) 

                            «проти» - 0 

                            «утрим» - 2 (М.Козар, М.Оршуляк) 

ВИРІШИЛИ: Комісія не прийняла рішення. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження структури і чисельності штату комунального некомерційного 

підприємства «Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» (Проєкт №4658). 
ДОПОВІДАВ: М.Козар - Начальник відділу сім’ї, молоді та спорту. 

ВИРІШИЛИ: Комісія не прийняла рішення. 

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

                            «проти» - 0 

                            «утрим» - 1 (І.Харів) 

 

 

СЛУХАЛИ: Про звільнення першого заступника міського голови Стаська Р.Б. та внесення 

змін до складу виконавчого комітету Бурштинської міської ради (Проєкт №4664). 
ДОПОВІДАВ: Р.Іванюк - секретар ради. 

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

Бурштинської міської ради без змін. 

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

                            «проти» - 0   

                            «утрим» - 0 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                                  Ігор ХАРІВ 

 

 

 

 

Секретар                                                                                          Марія ОРШУЛЯК 


