
Е. Івасюк - депутат міської ради, член комісії земельної та з питань екології (за згодою); 
В. Рик - депутат міської ради, голова комісії бюджету та економічного розвитку (за 
згодою);
Т, Сенчина - депутат міської ради, член комісії бюджету та економічного розвитку (за 
згодою);
І. Дулик - депутат міської ради, член комісії законності та правопорядку (за згодою);

3. Підготовчому комітету розробити план проведення заходів з організації та проведення 
громадських слухань.

4. Організаційному відділу провести реєстрацію громадських слухань в Книзі реєстрації 
місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у м. Бурштин та с. Вигівка.

5. Організаційному відділу довести до відома громадян дане розпорядження та дату 
проведення громадських слухань шляхом розміщення інформації на офіційному сайті 
Бурштинської міської ради.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря ради Рибчука Б.Б.

*

2



УКРАЇНА
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

квітня 2019 м. Бурштин

Про проведення громадських слухань 
з обговорення проекту рішення «Про встановлення 
ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 
Бурштинської міської ради на 2020 рік»

Керуючись вимогами ст.12,13,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Положенням про громадські слухання в м. Бурштині та с. Вигівка, затвердженого 
рішенням міської ради 04.03.2016 №12/07-16, главою 2.6 Статуту територіальної громади м. 
Бурштина та с. Вигівка, враховуючи необхідність встановлення ставок та пільг зі сплати 
земельного податку на території Бурштинської міської ради на 2020 рік:

1. Провести громадські слухання:
На тему: обговорення проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати 

земельного податку на території Бурштинської міської ради на 2020 рік»

Місце проведення слухань: актовий зал Будинку культури імені Т.Шевченка, вул.
С. Бандери, буд. 60, місто Бурштин;

Дата та час проведення слухань: 06 травня 2019 року, 17.30 год.

Коло запрошених для участі: члени територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка, 
посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати міської ради, представники 
політичних та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, 
фізичні особи підприємці, приватні підприємці та інші.

2. Для підготовки та проведення громадських слухань утворити підготовчий комітет у 
складі:

В. Копаниця - начальник земельно-екологічного відділу - голова комітету;
Т. Білоока - завідувач сектору містобудування та архітектури;
Н. Марчук - провідний спеціаліст організаційного відділу;
М. Михайлишин - головний спеціаліст юридичного відділу;
О. Тицька - завідувач бюджетного сектору фінансового відділу;
О. Драбчук - депутат міської ради, член комісії земельної та з питань екології (за згодою);


