
                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 22 лютого 2019 року                                                                                             № 11/68-19 

м.Бурштин 

 

 

 

Про виконання плану  роботи 

Бурштинської  міської ради  

за 2018 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 2018 рік взяти до 

відома. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                            Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звіт 

про виконання плану  роботи  Бурштинської  міської ради за 2018 рік  

 

 

№ 

з/п 

Питання, що розглядалося  на сесії 

Бурштинської міської ради 

 

Рішення  Примітка 

 І квартал   

1.  Про виконання міського бюджету за 2017 рік. 

 

Від 30.03.2018  

№ 03/49-18 

 

2.  Про підсумки виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку                            

м. Бурштин та с. Вигівка за 2017 рік. 

 

Від 23.02.2018  

№ 10/46-18 

 

3.  Про підсумки виконання плану 

природоохоронних заходів місцевих фондів з 

охорони навколишнього середовища по 

Бурштинській міській раді за 2017 рік. 

 

Від 26.04.2018  

№ 08/51-18 

Виконано з 

порушенням 

терміну 

4.  Про виконання плану роботи міської ради на 

2017 рік. 

 

Від 26.04.2018  

№ 03/51-18 

Виконано з 

порушенням 

терміну 

5.  Звіт про фінансово – господарську діяльність 

КП «Житловик» за 2017 рік. 

 

Від 26.04.2018  

№ 01/51-18 

Виконано з 

порушенням 

терміну 

6.  Звіт про фінансово – господарську діяльність 

КО «Бурштинська центральна міська лікарня » 

за 2017 рік. 

 

Від 30.03.2018  

№ 11/49-18 
 

 ІІ квартал   

1.  Про виконання міського бюджету за І-й квартал 

2018року. 

 

Від 30.05.2018  

№ 01/53 -18 

 

 ІІІ квартал   

1.  Про виконання міського бюджету за 6 місяців 

2018 року. 

Від 28.09.2018  

№ 01/60 -18 

 

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

2017-2018 навчальний рік. 

Від 26.10.2018  

№ 05/61 -18 

Виконано з 

порушенням 

терміну 

 ІV квартал   

1. 1

. 

Про виконання міського бюджету за 9 місяців 

2018 року. 

 

Від 20.12.2018  

№ 01/65 -18 

 

2. 5

. 

Про міський бюджет на 2019 рік. 

 

Від 20.12.2018  

№ 24/65 -18 

 

3. 7

. 

Про план природоохоронних заходів місцевих 

фондів з охорони навколишнього середовища по 

Бурштинській міській раді на 2019 рік. 

 

 Питання не 

розглядалося 

 

 



 

 

       Перелік планових та прийнятих регуляторних актів у 2018 році. 

№ Назва Дата прийняття 

 

Примітка 

1. Про  затвердження  в новій редакції 

Положення про оренду 

комунального майна територіальної 

громади міста Бурштин і села 

Вигівка 

- не подано до 

розгляду (зміна 

законодавства, 

додаткове 

опрацювання) 

2. Про внесення змін до Правил 

благоустрою та санітарного 

утримання територій м. Бурштин та 

с. Вигівка 

- не подано до 

розгляду (зміна 

законодавства, 

додаткове 

опрацювання) 

3. «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території                       

м. Бурштин та села Вигівка» 

- Про встановлення ставок та пільг 

із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки до рішення міської ради  

від 24.06.2016 №05-14-16 «Про 

встановлення місцевих податків і 

зборів на території м. Бурштин та 

села Вигівка» 

 

 

 

27.06.2018  №01/56-18 

 

 

4. Про внесення змін в пункт 4. “Плата 

за землю” Положення про податок 

на майно, затвердженого рішенням 

Бурштинської міської ради від 

24.06.2016 №05/14-16 “Про 

встановлення місцевих податків і 

зборів на території м. Бурштин та 

села Вигівка” 

- проект рішення від 

30.05.2018 №1154,  

не підтримано  

5. Про внесення змін та доповнень до 

рішення від 27.01.2017 № 06/22-17 

«Про затвердження Комплексної 

програми профілактики і 

запобігання пияцтва та алкоголізму 

серед населення м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2017- 2020 роки» 

- зауваження 

державної 

регуляторної 

служби, відправлено 

на доопрацювання 

6. Положення про порядок і правила 

розміщення на території 

м.Бурштина пересувних малих 

архітектурних форм та 

транспортних засобів для 

здійснення виїзної торгівлі 

- додаткове 

опрацювання 

 

 

У 2018 році відбулося 22 пленарних засідання ради на яких прийнято 478   рішення 

з них: 

 



204 – рішення по загальних питаннях, 258 – рішень по земельних питаннях та по 

питаннях екології, 12 – рішень по депутатських запитах; 4 – рішень по відповідях на 

депутатські запити. 

  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    Богдан Рибчук 


