
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від 24.07.2015 р.                                   м. Бурштин                                        № 175 

 

 
Про затвердження персонального 

складу та положення про організаційний  

комітет з підготовки та проведення  

Конкурсу ініціатив (проектів)  

«Місто своїми руками» в рамках  

впровадження програми Фонду  

«Відкрите місто: посилення участі  

громадян у розвитку місцевої 

 громади м. Бурштин» 

 

Керуючись п. 20 част.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (делеговані повноваження) та рішенням виконавчого комітету бурштинської 

міської ради від 02.10.2013 №140 «Про реалізацію спільного Проекту «Відкрите Місто: 

посилення участі громадян у розвитку місцевої громади» в м. Бурштин» з метою 

запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, 

налагодження результативної співпраці громадян і органів місцевої влади, активізації 

громадян та організації роботи щодо підготовки та проведення Конкурсу ініціатив 

(проектів)  «Місто своїми руками» в рамках впровадження програми Фонду «Відкрите 

місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади м. Бурштин» в 2015 році: 

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення Конкурсу ініціатив 

(проектів) «Місто своїми руками» в рамках впровадження програми Фонду 

«Відкрите місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади м. 

Бурштин» в 2015 році та затвердити його персональний склад (додається). 

 

2. Затвердити Положення про організаційний комітет з підготовки та проведення 

Конкурсу ініціатив (проектів) «Місто своїми руками» в рамках впровадження 

програми Фонду «Відкрите місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої 

громади м. Бурштин» в 2015 році (додається). 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

 
Міський голова                                     П.Курляк 



 
                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                розпорядженням міського голови  

                                                                                від 24.07.2015 року № 175 

                                             

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення Конкурсу ініціатив (проектів) 

«Місто своїми руками» в рамках впровадження програми Фонду «Відкрите місто: 

посилення участі громадян у розвитку місцевої громади м. Бурштин»: 

 

 

КОЗАР 

Марія Степанівна – заступник міського голови, голова оргкомітету 

 

ШАГАН 

Олександра Володимирівна – керівник конкурсу, заступник голови оргкомітету  

 

КРАВЧИШИН 

Олена Ярославівна – начальник організаційного відділу, секретар оргкомітету 

 

ТВАРОК 

Наталя Богданівна – головний спеціаліст відділу освіти і науки  

 

НАЗАР 

Марія Степанівна – начальник відділу економіки та промисловості  

 

КОПАНИЦЯ 

Володимир Михайлович – начальник земельно-екологічного відідлу 

 

ОРНАТ 

Тетяна Олегівна – головний спеціаліст відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків  

 

ОЛЕКСИН  

Галина Миколаївна – начальник відділу у справах молоді та спорту  

 

БАНДУРА 

Ірина Ігорівна – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна 

 

РИБЧУК 

Богдан Богданович – депутат Бурштинської міської ради (за згодою) 

 

КАПУСНЯК  

Володимир Васильович – головний редактор газети «Бурштинський вісник» (за згодою) 

 

ШЕВЧУК  

Руслана Іллясівна – директор ПК «Прометей» (за згодою) 

 

МАТВІЄНКО 

Галина Павлівна – заступник директора КП «Житловик»  (за згодою) 

 

 

 

 

 



 

 

                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                розпорядженням міського голови  

                                                                                від 24.07.2015 року № 175 

 

Положення 
Про Організаційний комітет з підготовки та проведення Конкурсу ініціатив 

(проектів) «Місто своїми руками» в рамках впровадження програми Фонду 

«Відкрите місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади м. 

Бурштин» 

 

Дане Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету 

(далі Оргкомітет) підготовки та проведення Конкурсу ініціатив (проектів) «Місто своїми 

руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення, об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп громадських активістів, з 

метою вирішення місцевих проблем, які розміщені жителями м. Бурштина на веб-порталі 

«Відкрите місто» (далі Конкурс). 

 

1. Загальні положення 

1.1 Персональний склад Організаційного комітету Конкурсу затверджується 

розпорядженням Бурштинського міського голови. 

1.2 Організаційний комітет Конкурсу утворюється у складі голови, заступника 

голови,секретаря та членів Оргкомітету. 

1.3 Оргкомітет очолює відповідальний за впровадження Конкурсу ініціатив (проектів) 

«Місто своїми руками», до його персонального складу можуть входити представники: 

органу місцевого самоврядування; підприємства ДТЕК у місті; Агенції місцевого 

економічного розвитку м. Бурштин; працівників засобів масової інформації, депутатів 

міської ради, громади м. Бурштин. 

 

2.Правові підстави діяльності Оргкомітету 

У своїй діяльності Оргкомітет керується: 

- Положенням Про Організаційний комітет підготовки та проведення Конкурсу 

ініціатив (проектів) «Місто своїми руками» для громадських організацій, органів 

самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

ініціативних груп громадських активістів, з метою вирішення місцевих проблем, які 

розміщені жителями м. Бурштина на веб-порталі «Відкрите місто». 

- Положенням Про порядок проведення проведення Конкурсу ініціатив (проектів) 

«Місто своїми руками» в рамках впровадження програми Фонду «Відкрите місто: 

посилення участі громадян у розвитку місцевої громади м. Бурштина» 

 

3. Організація роботи Оргкомітету 

3.1. Засідання Оргкомітету проводяться по мірі необхідності, відповідно до Календарного 

Плану проведення Конкурсу в місті Бурштині. 

3.2. Засідання Оргкомітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як 

дві третини від загальної кількості. 

3.3.Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю від присутніх його членів, 

відкритим голосуванням. 

3.4.У випадку рівного розподілу голосів "за" та "проти" вирішальним є голос голови 

Оргкомітету. 

3.5. За підсумками своїх засідань Оргкомітет приймає рішення, які оформляються 

протоколом. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають. 

 

4. Повноваження Оргкомітету 

4.1.Оргкомітет затверджує Положення про порядок підготовки та проведення Конкурсу 

ініціатив (проектів) «Місто своїми руками» для громадських організацій, органів 



самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

ініціативних груп громадських активістів, з метою вирішення місцевих проблем, які 

розміщені жителями м. Бурштина на веб-порталі «Відкрите місто». 

4.2 Організовує роботу з підготовки та проведення Конкурсу і затверджує до 31 липня 

2015 року: 

- план підготовки та проведення Конкурсу; 

- необхідні форми Конкурсної документації; 

- графік подання заявок від конкурсантів. 

 

4.3. До 31 липня  2015 року затверджує персональний склад Конкурсної комісії та 

забезпечує необхідні умови для її діяльності. 

4.4. Оргкомітет не має права втручатись у роботу Конкурсної комісії при проведенні 

оцінювання Заявок і визначенні переможців. Члени Оргкомітету можуть бути присутніми 

в якості спостерігачів під час проведення засідань Конкурсної комісії. 

4.5.Оргкомітет проводить моніторинг реалізації Конкурсу ініціатив (проектів) «Місто 

своїми руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення, об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп громадських активістів, з 

метою вирішення місцевих проблем, які розміщені жителями м. Бурштина на веб-порталі 

«Відкрите місто». 

4.6.Організовує та проводить в громаді інформаційну кампанію спрямовану на залучення 

жителів до участі в Конкурсі та висвітлення результатів  реалізації проектів (ініціатив). 

 

5. Повноваження членів Оргкомітету 

5.1.Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків між членами 

Оргкомітету, беруть участь в його засіданнях. 

5.2.Беруть участь у проведенні усіх етапів Конкурсу. 

5.3. За погодженням із Оргкомітетом проводять переговори у справі організації Конкурсу 

і виносять відповідні рішення на затвердження Оргкомітету. 

 

6. Відповідальність членів Оргкомітету 

6.1. Члени Оргкомітету несуть відповідальність за достовірність інформації про хід 

проведення та результати Конкурсу, яка надається на широкий загал. Будь-яка публічна 

інформація (на відкритих зборах, конференціях, на телебаченні та радіо, у пресі, інтернет-

виданнях тощо), яка стосується Конкурсу, та виголошується членами Оргкомітету, має 

відповідати загальним принципам, закладеним у Положенні Про порядок підготовки та 

проведення Конкурсу ініціатив (проектів) «Місто своїми руками» для громадських 

організацій, органів самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та ініціативних груп громадських активістів, з метою вирішення місцевих 

проблем, які розміщені жителями м. Бурштина на веб-порталі «Відкрите місто. 

Якщо вищеназвана публічна інформація містить негативну, дискредитуючу Конкурс 

інформацію, розкриває конфіденційну інформацію, її виголошувач може бути виключений 

зі складу Оргкомітету, за відповідним рішенням Оргкомітету та розпорядженням міського 

голови. 

 

 

 

 

 

 


