
                                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                                                 

Від  26 січня 2018 року                                                                                             №  18/44-18 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін в Порядок врегулювання 

конфлікту інтересів, у разі його  виникнення 

в діяльності міського голови, депутатів 

та членів виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради, затверджений  рішенням  

Бурштинської міської ради  від 07.12.2015 №03/03-15, 

Положення  про постійну комісію Бурштинської  

міської ради  з питань  законності та етики, 

 затверджене рішенням Бурштинської міської  

ради  від 07.12.2015 №01/03-15 

 

З метою належного контролю за виконанням норм Закону України «Про 

запобігання корупції», відповідно до ч.2 ст.591 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту  роботи міської ради, затвердженого рішенням 

міської ради № 01/02-15 від 17.11.2015 рокуПоложення про постійну комісію  

Бурштинської міської ради з питань законності та етики, затвердженого  рішенням міської 

ради  № 01/03-15 від 07.12.2015 року, керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», врахувавши рекомендацію комісії з питань законності 

та етики, міська рада 

вирішила: 

1. Внести зміни до Порядку врегулювання конфлікту інтересів, у разі його  

виникнення в діяльності  міського голови, депутатів та членів виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради додавши п.9 такого змісту: 

«9. Здійснення  контролю за дотриманням вимог частини першої ст.591 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання міському голові, 

секретарю, депутатам  міської ради консультацій та роз’яснень щодо  запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути 

неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію 

Бурштинської міської  ради з питань законності та етики.» 



2. Внести зміни до Положення  про постійну комісію Бурштинської міської 

ради   з питань  законності та етики додавши п.2.1.11 до розділу 2. Функції, компетенція і 

повноваження, права  та обов’язки комісії такого змісту: 

«2.1.11. Здійснення  контролю за дотриманням вимог частини першої ст.591 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання міському голові, 

секретарю, депутатам  міської ради консультацій та роз’яснень щодо  запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути 

неправомірною вигодою та подарунками.» 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на міського голову                

Джуру Р.О. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                Роксолана Джура 


