
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

від  07.11.2019           №  1135 

 

 

Про зняття з контролю 

рішень виконавчого комітету 

 Відповідно до підпункту 2 пункту "б" частини 1 статті 30 Закону України "Про 

місцеве самоврядування", Регламенту виконавчого комітету та у зв'язку із повним 

виконанням контрольних рішень виконавчого комітету міської ради і враховуючи пропозиції 

керуючого справами виконкому,  виконавчий комітет  міської ради вирішив: 

            1. Зняти з контролю рішення: 

            -  від 26 вересня 2019 року № 194  «Про оформлення права власності на житлові 

приміщення в гуртожитку за громадянами м. Бурштин Резнік А.П»; 

            -  від 24 червня 2019 року № 145  "Про оформлення права власності на житлові 

приміщення в гуртожитку за громадянами м. Бурштин Сенишин М.М, Якимів О.М, Якимів 

М.Я.» 

-  від 26 квітня 2017 року № 96 « Про оформлення права власності на житлові 

приміщення в гуртожитку за громадянами м. Бурштин»; 

 

       -       від 26 грудня 2018 року № 288 "Про оформлення права власності  на житлові 

приміщення в гуртожитку за громадянами м. Бурштин»; 

 

     -       від 23 серпня 2019 року № 177 "Про оформлення права власності на квартири за 

громадянином Ковалишин В.Я. м. Бурштин "; 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Світлану Видай . 
 

 

Міський голова      Роксолана Джура 

 

Підготовлено:   ______________________  С.Видай, кер.справами 

Погоджено        _______________________ І.Мельник, юр.відділ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від  24 .04. 2018 № 79 

Склад  

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 

при Бурштинській міській раді 

Володимир Гулик - перший заступник голови міської ради, голова комісії; 

Михайло Гриник - начальник Галицького районного управління  ГУ 

Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, 

заступник голови комісії; 

Іван Грабович - провідний лікар ветеринарної медицини Галицької районної 

державної лікарні ветмедицини, секретар комісії 

Члени комісії: 

Мар’яна Яцинович - головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту міської ради; 

Зоряна Микульська - завідувач відділу епідемічних досліджень Рогатинського 

міськміжрайонної філії ДУ «івано-Франківський 

лабораторний центр»; 

 Ольга Петровська - начальник фінансового відділу міської ради; 

Михайло Возняк - начальник Галицької районної державної лікарні 

ветеринарної медицини; 

Микола Тимошик - начальник Галицького районного відділу УДСНС України в 

Івано-Франківській області; 

Володимир Козак - начальник Галицького відділення поліції Тисменицького 

відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області; 

Василь Сеньків голова Бурштинського ТМР; 

Віктор Марчук - директор КП «Житловик»; 



Світлана Феденишин                  - лікар-інфекціоніст КО «Бурштинська центральна  міська 

лікарня»;                                          

Марія Медвідь - головний спеціаліст Галицького районного управління  ГУ 

Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету     Світлана Видай 


