
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

 

від  24.04.2018                                                                                                    № 80 

 

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, нормативно-правових актів 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 Світлану Видай . 

 

Міський голова      Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Додаток 1 

         до рішення виконкому 

               міської ради 

            від 24.04.2018 № 80 

Перелік 

рішень виконавчого комітету Бурштинської міської ради, 

які знімаються з контролю 

№ з/п Дата, номер Назва рішення 

1. 22.11.2017 

№ 255 

Про  оформлення права власності на квартири за громадянами м. 

Бурштин  

2. 29.03.2018 

№ 51 

Про розгляд справи про адміністративне правопорушення 

гр.Дробоцької Л.А. 

3. 29.03.2018 

№ 54 

Про направлення до Галицького районного суду подання про 

призначення Когутової С.М. опікуном над сином Захарчук В.І. 

4 23.01.2018 

№ 22 

Про оформлення права власності на житлове приміщення в 

гуртожитку за громадянами 

5 19.12.2018 

№ 281 

Про видачу гр..Стецькій К.М., гр..Окопній Г.М. дублікату свідоцтва 

про право власності в м.Бурштин 

6 22.11.2017 

 № 251 

Про видачу гр. Зелінській Л.В. та гр. Зелінському О.І. дублікату 

свідоцтва про право власності в м.Бурштин 

7 26.02.2018  

№ 45 

Про  оформлення права власності на квартири за громадянами м. 

Бурштин 

8 26.02.2018 

№ 44 

Про оформлення права власності на квартири за громадянами м. 

Бурштин 

9 31.07.2014 

№ 127 

Про оформлення права власності на житлове приміщення в 

гуртожитку за громадянами 

10 29.03.2018 

№ 74 

Про оформлення права власності на житлове приміщення в 

гуртожитку за громадянами 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради                                                        Світлана Видай 


