
 

                                                                                                   
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

                                                                                                                                                                                              

Від 30 березня 2018 року                                                                                     № 08/49-18                                   

м. Бурштин 

 

Про зняття з контролю рішень ради 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,   

враховуючи рекомендації комісії з питань законності та етики, міська рада 

вирішила: 

1.Зняти з контролю рішення ради за переліком відповідно до додатку. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради. 

 

 

Міський голова                                                         Роксолана  Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення Бурштинської  

міської ради 

від 30.03.2018  № 08/49-18 

 

№

п/

п 

Номер 

рішення 

ради 

Назва рішення примітка 

1 №01/04-15 Про внесення змін до міського бюджету 2015 року виконано 

2 №02/04-15 Про внесення змін до міського бюджету 2015 року виконано 

3 №03/04-15 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

ради 

виконано 

4 №04/04-15 Про міський бюджет на 2016 рік. Виконано 

5 №01/05 -16 Про внесення змін до міського бюджету 2015р виконано 

6 №02/05 -16 Про внесення змін до рішення міської ради №04/04-15 

від 24.12.2015року «Про міський бюджет на 2016 рік» 

виконано 

7 № 01/06 – 16 Про внесення змін до міського бюджету 2015р. виконано 

8 № 02/06 – 16 Про внесення змін до міського бюджету 2015р. виконано 

9 № 03/06 – 16 Про виділення коштів виконано 

10 № 04/06 – 16 Про внесення змін в «Доповнення до 

плану природоохоронних заходів з місцевих фондів 

з охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2015 рік» 

виконано 

11 № 12/06 – 16 

 

Про Програму соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016 рік 

виконано 

12 №06/07- 16 

 

Про затвердження Програми благоустрою міста 

Бурштин та села Вигівка на 2016 рік 

виконано 

13 №07/07- 16 Про Програму природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2016 рік 

виконано 

14 №08/07- 16 Про План природоохоронних заходів з місцевих фондів 

з охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2016 рік 

виконано 

15 №1/08-16 Про створення відділу державної реєстрації (речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань) виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради 

виконано 

16 №3/08-16 Про створення Бурштинського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

відділу освіти та науки Бурштинської міської ради 

виконано 

17 №4/08-16 Про внесення змін до міського бюжету м.Бурштин на 

2016 рік 

виконано 

18  №01/09- 16 Про внесення змін до міського бюджету 2016 року виконано 

19 №02/09- 16 

 

Про внесення змін до міського бюджету 2016 року виконано 

20 №03/09- 16 Про внесення змін до рішення міської ради №02/05-16 

від 14 січня 2016 року «Про внесення змін до рішення 

міської ради №04/04-15 від 24.12.2015 року 

виконано 

21 №04/09- 16 Про направлення вільного залишку виконано 

22 №05/09- 16 Про направлення частини вільного залишку по виконано 



 

спеціальному фонду 

23 №06/09- 16 Про затвердження розпоряджень про фінансування 

товарів, робіт та послуг Бурштинської міської ради 

виконано 

24 №07/09- 16 Про виділення коштів виконано 

25 №08/09- 16 Про виділення коштів виконано 

26 
 № 03/10 – 

16 

Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 

2016р. 

виконано 

27 

№ 04/10 – 16 

Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 

2016р. 

виконано 

28 № 28/10 – 16 Про виконання міського бюджету за 2015 рік виконано 

29 

№ 29/10 – 16 

Про виконання заходів Програми соціально-

економічного та культурного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2015 рік 

виконано 

30 

№ 30/10 – 16 

Про виконання Плану природоохоронних заходів з 

місцевих фондів з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2015 рік 

виконано 

31 №01/12-16 Про виконання бюджету міста за І квартал 2016 року виконано 

32 №02/12-16  Про внесення змін до міського бюджету 2016 року виконано 

33 №03/12-16  Про затвердження розпоряджень міського голови виконано 

34 

№13/12-16 

Про внесення змін в План природоохоронних заходів з 

місцевих фондів з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2016 рік 

виконано 

35 

№14/12-16 

Про внесення змін в План природоохоронних заходів з 

місцевих фондів з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2016 рік 

виконано 

36 

№15/12-16 

Про внесення змін в План природоохоронних заходів з 

місцевих фондів з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2016 рік 

виконано 

37 

№16/12-16 

Про внесення змін до «Програми заходів з 

використання коштів спеціального фонду, що надійшли 

в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського 

виробництва в 2014 році » 

виконано 

38 

№03/13-16 

Про внесення змін в рішення міської ради від 

31.05.2016 № 15/12-16 « Про внесення змін в План 

природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

на вколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2016 рік» 

виконано 

39 
№05/14-16 

Про встановлення місцевих податків і зборів на 

території м.Бурштин та села Вигівка 

виконано 

40 

№06/14-16 

Про внесення змін до Програми соціально – 

економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 

2016 рік 

виконано 

41 №07/14-16 Про виділення коштів виконано 

42 №08/14-16 Про виділення коштів виконано 

43 №09/14-16 Про виділення коштів виконано 



 

44 №10/14-16 Про виділення коштів виконано 

45  №01/15-16 Про внесення змін до міського бюджету 2016 року виконано 

46 

 №02/15-16 

Про внесення змін до рішень міської ради від 

31.05.2016 №02/12-16 «Про внесення змін до міського 

бюджету на 2016рік», від 18.04.2016 №04/09-16 «Про 

направлення вільного залишку» 

виконано 

47 
№04/15-16 

Про затвердження Положення про фонд міської ради на 

виконання депутатських повноважень 

виконано 

48 №02/16-16  Про виконання бюджету міста за І півріччя 2016 року виконано 

49 №03/16-16  Про внесення змін до міського бюджету 2016 року виконано 

50 №04/16-16 Про виділення коштів виконано 

51 №05/16-16 Про виділення коштів виконано 

52 №06/16-16 Про виділення коштів виконано 

53 №07/16-16  Про виділення коштів виконано 

54 №08/16-16 Про виділення коштів виконано 

55 

№09/16-16 

Інформація про виконання Програми соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка за 

півріччя 2016 року. 

Виконано 

56 

№10/16-16 

 Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 

2016р. 

виконано 

57  №01/17-16 Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік виконано 

58  №02/17-16  Про роботу фінансового відділу виконано 

59 №01/19-16 Про внесення змін до міського бюджету 2016 року виконано 

60 №02/19-16 Про Бюджетний регламент Бурштинської міської ради виконано 

61 №03/19-16 Про виділення коштів виконано 

62 №04/19-16 Про виділення коштів виконано 

63 

№05/19-16 

Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 

2016 рік 

виконано 

64 

№07/19-16 

Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з 

місцевих фондів з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2016 рік» 

виконано 

65 №01/20-16 Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік виконано 

66 
№03/20-16 

Про затвердження Положення щодо проведення 

допорогових закупівель 

виконано 

67 
№04/20-16 

Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і 

послуг за кошти місцевого бюджету 

виконано 

68  №01/21-16 Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2016 року виконано 

69 

№02/21-16 

Про внесення змін до рішення міської ради № 01/19-16 

від 27 жовтня 2016 року «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016 рік» 

виконано 

70 

 №03/21-16 

Про внесення змін до рішення міської ради № 01/17-16 

від 23 вересня 2016 року « Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016 рік» 

виконано 

71 №04/21-16 Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік виконано 

72 

№05/21-16 

Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 

2016 рік 

виконано 

73  №12/21-16 Про міський бюджет на 2017 рік виконано 

74  №23/21-16 Про Програму природоохоронних заходів з охорони виконано 



 

навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2017-2020 роки 

75 

 №24/21-16 

Про План природоохоронних заходів з місцевого фонду 

з охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2017 рік 

виконано 

76 

№26/21-16 

Про внесення змін в План природоохоронних заходів з 

місцевих фондів з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2016 рік 

виконано 

77  №01/22-17 Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік виконано 

78  №02/22-17 Про направлення вільного залишку виконано 

79 №03/22-17 Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік виконано 

80 

 №01/23-17 

Про підвищення тарифних розрядів педагогічним 

працівникам установ та закладів освіти, які 

фінансуються за рахунок місцевого бюджету 

виконано 

81 

№03/23-17 

Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з 

місцевого фонду з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік» 

виконано 

82 №01/24-17 Про виконання міського бюджету за 2016 рік виконано 

83 

№05/24-17 

Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 

2016р. 

виконано 

84   №02/25-17 Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік виконано 

85  №01/27-17 Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік виконано 

86 

 №02/27-17 

Про внесення змін в рішення міської ради від 

24.06.2016 № 05/14-16 «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території м. Бурштин та села 

Вигівка» 

виконано 

87 

 №03/27-17 

Про виконання Плану природоохоронних заходів з 

місцевих фондів з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2016 рік 

виконано 

88 

 №04/27-17 

Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з 

місцевого фонду з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік» 

виконано 

89 №01/30-17 Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік виконано 

90 №01/30-17 Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік виконано 

91 

№03/30-17 

Про виконання заходів Програми соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 

2016 рік 

виконано 

92 
 №04/30-17 

Про Програму соціально-економічного та культурного 

розвитку м.Бурштин та с.Вигівка на 2017 рік 

виконано 

93 № 01/31-17 Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік виконано 

94 

№ 02/31-17 

Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з 

місцевого фонду з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік» 

виконано 

95 № 03/32-17 Про виконання бюджету міста за І квартал 2017 року виконано 

96 № 04/32-17 Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік виконано 

97 № 05/32-17 Про виділення коштів виконано 

98 

№ 09/32-17 

Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з 

місцевого фонду з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік» 

виконано 

99 № 02/33-17 Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік виконано 



 

100 

№ 03/33-17 

Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 

2017р. 

виконано 

101 

 № 04/33-

17 

Про встановлення розміру кошторисної заробітної 

плати для звичайних умов будівництва об’єктів при 

складності робіт 3,8за рахунок коштів міського 

бюджету 

виконано 

102  № 01/34-

17 
Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 

виконано 

103  № 01/35-

17 
Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 

виконано 

104 

 № 07/35-

17 

Про встановлення розміру кошторисної заробітної 

плати для звичайних умов будівництва об’єктів при 

складності робіт 3,8 за рахунок коштів міського 

бюджету 

виконано 

105 

№ 10/35-17 

Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з 

місцевого фонду з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік» 

виконано 

106 № 01/36-17 Про виконання бюджету міста за І півріччя 2017 року виконано 

107 № 02/36-17 Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік виконано 

108 № 12/36-17 Про виділення коштів виконано 

109 № 13/36-17 Про виділення коштів виконано 

110 № 14/36-17 Про виділення коштів виконано 

111 
№ 01/37-17 

Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік 

виконано 

112 

№ 02/37-17 

Про внесення змін до 

Програми соціально-економічного 

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2017р. 

виконано 

113 № 01/38-17 Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік виконано 

114 № 03/39-17 Про виділення коштів виконано 

115 

№ 01/40-17 

Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з 

місцевого фонду з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік» 

виконано 

116 № 01/41-17 Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік виконано 

117 № 02/41-17 Про виділення коштів виконано 

118  № 01/42-

17 

Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік 

виконано 

119  № 02/42-

17 

Про міський бюджет 

на 2018 рік 

виконано 

120 

 № 18/42-

17 

Про План природоохоронних заходів 

з місцевих фондів з охорони навколишнього 

природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2018 рік 

виконано 

121 
№ 03/43-17 

Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік 

виконано 

122 № 04/43-17 Про виділення коштів виконано 

123 

№ 10/43-17 

Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з 

місцевого фонду з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік» 

виконано 

 

Секретар міської ради                                                                              Богдан Рибчук  


