
                                                                                        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 

 
Від  26 квітня 2018 року                                                                                         № 03/51-18 

м. Бурштин 

 

Про виконання плану  роботи  Бурштинської  міської  

ради за 2017 рік 

 

 

 Керуючись п.7 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

вирішила : 

 

1. Звіт  про виконання плану  роботи  Бурштинської  міської ради за 2017 рік взяти до 

відома. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                            Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт 

про виконання плану  роботи  Бурштинської  міської ради за 2017 рік  

 

 

№ 

з/п 

Питання, що розглядалося  на сесії 

Бурштинської міської ради 

 

Рішення  Примітка 

 І квартал   

1. Звіт міського голови про діяльність виконавчих 

органів ради у 2016 році. 

 

 Питання не 

розглядалося 

2 Про виконання міського бюджету за 2016 рік. 

 

Від 28.02.2017  

№ 01/24-17 

 

3.  Про підсумки виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку                            

м. Бурштин та с. Вигівка за 2016 рік. 

 

Від 28.04.2017  

№ 03/30-17 

Виконано з 

порушенням 

терміну 

2.  Про підсумки виконання плану 

природоохоронних заходів місцевих фондів з 

охорони навколишнього середовища по 

Бурштинській міській раді за 2016 рік. 

 

Від 31.03.2017  

№ 03/27-17 

 

3.  Про виконання плану роботи міської ради на 

2016 рік. 

 

Від 28.02.2017  

№ 04/24-17 

 

4.  Звіт про роботу Агенції Місцевого 

Економічного Розвитку  м.Бурштина у 2016 

році. 

  

Від 31.03.2017  

№ 06/27 -17 
 

5.  Про план природоохоронних заходів місцевих 

фондів з охорони навколишнього середовища по 

Бурштинській міській раді на 2017 рік. 

 

Від 23.12.2016  

№ 24/21-16 

Виконано з 

порушенням 

терміну 

6.  Про розгляд звітів про виконання міських 

цільових програм: 

 

  

 Про виконання «Програми соціальної підтримки 

сімей військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, які брали або беруть 

участь Антитерористичній операції в східних 

областях України на 2016 рік» 

Від 28.04.2017 

№07/30-17 

 

 

 Про виконання «Програми соціальної підтримки 

окремих категорій громадян на 2016 рік» 

Від 28.04.2017 

№ 08/30-17 

 

 

  Про виконання «Програми соціальної підтримки 

пільгових категорій громадян м.Бурштин та 

с.Вигівка» 

Від 28.04.2017  

№ 09/30-17 

 

 

 Про виконання Програми розвитку освіти міста 

Бурштин за 2016 рік 

Від 28.04.2017  

№ 10/30-17 

  

 

 Про виконання «Програми розвитку молодіжної 

політики, оздоровлення і відпочинку дітей та 

Від 28.04.2017  

№ 11/30-17 
 



учнівської молоді в м.Бурштин та с. Вигівка на 

2016 рік» 

 

 Про виконання «Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в м.Бурштин та с.Вигівка на 

2016 рік» 

Від 28.04.2017  

№ 12/30-17 

 

 

 Про виконання міської цільової «Програми 

соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування, 

захисту їх житлових прав, попередження 

дитячої бездоглядовості та безпритульності на 

2016-2020 року у 2016 році 

Від 28.04.2017  

№ 13/30-17 

 

 

 Про виконання Програми «Фінансова підтримка 

Бурштинської міської організації ветеранів 

України на 2016 рік» 

Від 30.05.2017     

№ 06/32-17 

 

 

 ІІ квартал   

1.  Про виконання міського бюджету за І-й квартал 

2017року. 

 

Від 30.05.2017  

№ 03/32 -17 

 

 ІІІ квартал   

1.  Про виконання міського бюджету за 6 місяців 

2017року. 

Від 29.09.2017  

№ 01/36 -17 

 

2. Про роботу відділу освіти і науки м. Бурштин за 

2016-2017 навчальний рік. 

Від 29.09.2017  

№ 03/36 -17 

 

3. Про роботу відділу культури, туризму та 

зовнішніх зв’язків. 

Від 30.03.2018  

№ 19/49 -17 

Виконано з 

порушенням 

терміну 

4.  Про роботу відділу соціального захисту 

населення. 

Від 23.02.2018  

№ 19/46 -18 

Виконано з 

порушенням 

терміну 

5.  Про роботу фінансового відділу міської ради. Від 23.02.2018  

№ 03/46 -18 

Виконано з 

порушенням 

терміну 

 ІV квартал   

1. 1

. 

Про виконання міського бюджету за 9 місяців 

2017 року. 

 

 Питання не 

розглядалося 

2. 3

. 

Про Програму соціально -   економічного та  

культурного  розвитку міста на 2018 рік.        

Від 23.02.2018  

№ 12/46 -18 

Виконано з 

порушенням 

терміну 

3. 5

. 

Про план роботи міської ради на 2018 рік. Від 26.01.2018  

№ 21/44 -18 

Виконано з 

порушенням 

терміну 

4. 7

. 

Про роботу комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку за 2017 рік . 

Від 23.02.2018  

№ 16/46 -18 

Виконано з 

порушенням 

терміну 

5. 9

. 

Про роботу комісії з питань гуманітарної 

політики за 2017 рік . 

Від 23.02.2018  

№ 11/46 -18 

Виконано з 

порушенням 

терміну 

6.  Про роботу комісії з питань будівництва, 

архітектури та ЖКГ за 2017 рік . 

             

Від 23.02.2018  

№ 17/46 -18 

Виконано з 

порушенням 

терміну  



7.  Про роботу комісії з питань законності та етики 

за 2017 рік . 

 

Від 23.02.2018  

№ 15/46 -18 

Виконано з 

порушенням 

терміну 

8.   Про роботу комісії земельної та з питань 

екології за 2017 рік . 

Від 23.02.2018  

№ 14/46 -18 

Виконано з 

порушенням 

терміну 

 Регуляторні акти 

 

  

1.  Про затвердження Комплексної програми 

профілактики і запобігання поширення пияцтва 

та алкоголізму серед населення м. Бурштин та   

с. Вигівка на 2017-2020 роки 

 

Від 27.01.2017 

№ 06/22 -17 

 

2.  Про внесення змін до рішення міської ради  

від 22.07.2016 р. № 09/15-16 «Про встановлення 

тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій» 

 

Від 27.01.2017 

№ 12/22 -17 

 

3.  Про затвердження Положення про порядок 

надання земельних ділянок громадянам для 

будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

   

 

Від 28.02.2017 

№ 06/24 -17 

 

4.  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»  

 

 

 

Від 31.03.2017 

№ 02/27 -17 

 

5.  Про затвердження  норм 

споживання теплової енергії  

 

Від 31.03.2017 

№ 01/28 -17 

 

6.  Про затвердження «Положення про Порядок 

розміщення тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності в м.Бурштин та 

с.Вигівка» 

 

Від 29.09.2017 

№ 11/36 -17 

 

7.  Про встановлення тарифів  

на послуги з централізованого  

холодного водопостачання та  

водовідведення 

 

Від 07.11.2017 

№ 24/37 -17 

 

8.  Про затвердження в новій редакції Положення 

про оренду комунального майна територіальної 

громади міста Бурштин і села Вигівка 

 Питання не 

розглядалося 

9. Про затвердження проекту тарифу з перевезення 

та захоронення ТПВ 

  

 Питання не 

розглядалося 



10.  Про затвердження проекту тарифу з опалення і 

постачання гарячої води  

 

 Питання не 

розглядалося 

12. Про затвердження проекту тарифу з утримання 

будинків, споруд та прибудинкових територій  

 

 Питання не 

розглядалося 

  

        

У 2017 році відбулося 23 пленарних засідання ради на яких прийнято 432   рішення 

з них: 

 

151 – рішення по загальних питаннях; 234 – рішення по земельних питаннях; 9 – рішень 

по питаннях екології, 28 – рішень по депутатських запитах; 10 – рішень по відповідях на 

депутатські запити. 

  

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                              Богдан Рибчук 


