
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

 

від  21.09.2016                                                                                                    №  195 

 

Про     зняття      з    контролю 

рішень виконавчого комітету 

Бурштинської  міської   ради 

  

 Відповідно до Регламенту виконавчого комітету Бурштинської міської ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 26.11.2015 

№ 213 “Про Регламент виконкому міської ради”, враховуючи, що частину розпорядчих 

документів виконано або питання, які порушувались у них, втратили актуальність чи мали 

разову дію, керуючись п.6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконком міської ради вирішив: 

1.  Зняти з контролю рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради згідно 

з  додатком № 1. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

 виконавчого комітету Бурштинської міської ради С.О.Видай . 

 

Міський голова      Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Додаток 1 

         до рішення виконкому 

               міської ради 

            від 21.09.2016 № 195 

Перелік 

рішень виконавчого комітету Бурштинської міської ради, 

які знімаються з контролю 
№ з/п Дата, номер Назва рішення 

1. 29.01.2016 

№ 14 

Про видачу ордеру на житлове приміщення по вул. *********** 

Козак Любові Василівні 

2. 29.01.2016 

№ 13 

Про видачу ордеру(перереєстрації) на житлове приміщення по вул. 

********* Шевчуку І.В. 

3. 25.02.2016 

№ 41 

Про внесення змін в рішення виконкому №254 від 25.12.2015 

4. 25.02.2016 

№ 44 

Про видачу ордеру на житлове приміщення  в гуртожитку по вул. 

********* Губановій Надії Петрівні 

5. 25.02.2016 

№ 45 

Про видачу ордеру на квартиру по вул. ********* Перегінцю 

Олександру Богдановичу 

6. 25.02.2016 

№ 43 

Про видачу ордеру на квартиру по вул. ********** Добаховій Ніні 

Петрівні 

7. 25.02.2016 

№ 53 

Про видачу ордеру на квартиру по вул. ********** Боднар 

О.І,Боднар А.І.,Боднар С.І. 

8. 31.03.2016 

№ 72 

Про видачу ордеру на квартиру по вул. ********** Мельнику 

Володимиру Богдановичу 

9. 28.04.2016 

№ 96 

Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку  по вул. 

********** Магмету Володимиру Михайловичу 

10. 20.07.2016 

№ 153 

Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку  по вул. 

********** Лохаївському Івану Івановичу 

11. 20.07.2016 

№ 154 

Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку  по вул. 

********** Посвалюк Оксані Богданівні 

12. 26.05.2016 

№ 116 

Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку  по вул. 

********** Наместніковій Тетяні Миколаївні 

13. 23.08.2016 

№ 165 

Про внесення змін в абзац 15 п.1 рішення виконкому від 29.04.2014 

№ 75 «Про видачу ордерів на кімнати в гуртожитках» 

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради                                                        Світлана Видай 


