
ПРОТОКОЛ 
 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 18.11.2022року                                                                                                                        №8 

 

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: І.Томин - Начальник відділу освіти і науки., О.Савчин - Головний лікар КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»., Т.Білоока - Т.в.о. 
завідувача сектору містобудування та архітектури., В.Чуйко - Заступника міського голови.,  
Т.Зорій - Начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків ., Я.Штогрин - Завідувач 

сектору інвестиційної діяльності та стратегічного розвитку управління економіки, праці та 
інвестиційної діяльності., С.Коцур - Начальник відділу соціального захисту населення., 

Н.Сачинська - В.о. директора КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ». 
 

Порядок  денний 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду 

та затвердження сесією. 

1. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2021-2022 навчальний 

рік (Проєкт №4668). 

2. Про затвердження Положення про стипендію Бурштинської міської ради в галузі 

освіти для обдарованих дітей Бурштинської територіальної громади у новій редакції 

(Проєкт №4669). 

3. Про затвердження Положення про преміювання учнів та педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти Бурштинської територіальної громади  (Проєкт 

№4670). 

4. Про затвердження нової редакції спроможної мережі надання первинної медичної 

допомоги комунального некомерційого підприємства «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області (Проєкт №4671). 

5. Про перейменування вулиць на території Бурштинської міської ради  (Проєкт №4675). 

6. Про затвердження нової редакції Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради 

Івано - Франківської області (Проєкт №4690). 

7. Про затвердження Положення про відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради у новій редакції (Проєкт №4694). 

8. Про погодження Угоди про партнерство та співробітництво між містом Августув 

(Польща) та містом Бурштин (Україна) (Проєкт №4703). 

9. Про затвердження програми надання фінансової підтримки громадським та 

благодійним організаціям, які діють на території Бурштинської міської територіальної 

громади на 2023-2025роки (Проєкт №4706). 

10. Про затвердження порядку надання фінансової підтримки громадським та благодійним 

організаціям на території Бурштинської міської територіальної громади за рахунок 

коштів місцевого бюджету та затвердження Положення про комісію для визначення 

громадських та благодійних організацій на території Бурштинської міської 

територіальної громади, яким може надаватися фінансова підтримка (Проєкт №4707). 



11. Про перейменування Комунального закладу «Бурштинський центр соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Довір’я» 

та затвердження Статуту у новій редакції (Проєкт №4722). 

12. Про затвердження змін №3 фінансового плану підприємства на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано - Франківської області (Проєкт №4723). 

13. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за 9 місяців 

2022 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області (Проєкт №4724). 

СЛУХАЛИ: Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2021-2022 
навчальний рік (Проєкт №4668). 

ДОПОВІДАВ: І.Томин - Начальник відділу освіти і науки. 
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект 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 Положення про стипендію Бурштинської міської ради в 

галузі освіти для обдарованих дітей Бурштинської територіальної громади у новій редакції 
(Проєкт №4669). 

ДОПОВІДАВ: І.Томин - Начальник відділу освіти і науки. 
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 
Бурштинської міської ради зі змінами. 

п.2.9. Викласти в такій редакції «Стипендія виплачується у розмірі 3000 грн.» 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак). 

                               «проти» - 0   
                               «утрим» - 0 
 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про преміювання учнів та педагогічних 
працівників закладів загальної середньої освіти Бурштинської територіальної громади 

(Проєкт №4670). 
ДОПОВІДАВ: І.Томин - Начальник відділу освіти і науки. 
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради зі змінами, які запропонувала постійна комісія з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак). 
                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 
 

СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції спроможної мережі надання первинної 
медичної допомоги комунального некомерційого підприємства «Бурштинський міський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області (Проєкт №4671). 
ДОПОВІДАВ: О.Савчин - Головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект 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 перейменування вулиць на території Бурштинської міської ради (Проєкт 
№4675). 

ДОПОВІДАВ: Т.Білоока - Т.в.о. завідувача сектору містобудування та архітектури. 
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект 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 нової редакції Статуту Комунального некомерційного 
підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської 
ради Івано - Франківської області (Проєкт №4690). 

ДОПОВІДАВ: В.Чуйко - заступника міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект 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 Положення про відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків 
Бурштинської міської ради у новій редакції (Проєкт №4694). 
ДОПОВІДАВ: Т.Зорій - 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» -  4 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк, З.Савчак). 
                               «проти» - 0   
                               «утрим» - 0 

 
СЛУХАЛИ: Про погодження Угоди про партнерство та співробітництво між містом 

Августув (Польща) та містом Бурштин (Україна) (Проєкт №4703). 
ДОПОВІДАВ: Я.Штогрин - Завідувач сектору інвестиційної діяльності та стратегічного 
розвитку управління економіки, праці та інвестиційної діяльності. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект 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 програми надання фінансової підтримки громадським та 

благодійним організаціям, які діють на території Бурштинської міської територіальної 
громади на 2023-2025роки (Проєкт №4706). 
ДОПОВІДАВ: С.Коцур - Начальник відділу соціального захисту населення. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект 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 порядку надання фінансової підтримки громадським та 
благодійним організаціям на території Бурштинської міської територіальної громади за 
рахунок коштів місцевого бюджету та затвердження Положення про комісію для визначення 

громадських та благодійних організацій на території Бурштинської міської територіальної 
громади, яким може надаватися фінансова підтримка (Проєкт №4707). 

ДОПОВІДАВ: С.Коцур - Начальник відділу соціального захисту населення. 
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект 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 перейменування Комунального закладу «Бурштинський центр соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Довір’я» та 
затвердження Статуту у новій редакції (Проєкт №4722). 

ДОПОВІДАВ: В.Чуйко - Заступника міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект 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 змін №3 фінансового плану підприємства на 2022 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 
ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано - Франківської області (Проєкт №4723). 

ДОПОВІДАВ: Н.Сачинська - В.о. директора КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
МІСЬКА ЛІКАРНЯ». 
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект 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 9 
місяців 2022 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 
(Проєкт №4724). 
ДОПОВІДАВ: Н.Сачинська - В.о. директора КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ». 
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект 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 


