
                                                                                                                               Проєкт  

 

 

Від    12.08.2021                                                                                                             № 3015                

м. Бурштин 

 

 

 

 
Про участь у дванадцятому обласному 

конкурсі проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування 

 

 

           Розглянувши та обговоривши Проєкт «Нове будівництво «Вежа Давида» в 

релігійно-історичному комплексі «Гора над Дністром» в с. Новий Мартинів», керуючись 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

вирішила: 

1. Затвердити та направити Проєкт «Нове будівництво «Вежа Давида» в релігійно-

історичному комплексі «Гора над Дністром» в с. Новий Мартинів» для участі в 

дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого 

самоврядування. 

2. При формуванні міського бюджету на 2022 рік передбачити кошти в сумі         

252, 473 тис. грн. для реалізації заходів даного проєкту. 

3. Доручити міському голові Василю Андрієшину подати необхідні документи 

Дирекції обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування до 

31.08.2021 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ростислава Стаська та голову  постійної депутатської  комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Василь Андрієшин 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проєкту:  

Завідувач сектору 

інвестиційної діяльності та  

стратегічного розвитку                                                ____________                    Яна Штогрин 

 

 Погоджено:  

Перший заступник міського голови                              ___________           Ростислав Стасько 

Начальник фінансово відділу                                       ____________            Ольга Петровська  

Головний бухгалтер                                                         ___________                  Олена Тріщук 

Юридичний відділ                                                           ___________         

Секретар ради                                                                  ___________                   Роман Іванюк 

Начальник загального відділу                                       ____________                     Марія Яцик 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

Про участь у дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування 

 

 

      1.Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про участь у 

дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого 

самоврядування» є завідувач сектору інвестиційної діяльності та стратегічного розвитку,  

управління економіки, праці та інвестиційної діяльності Бурштинської міської ради. 

 

      2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

      Відповідно до вимог дванадцятого обласного конкурсу проєктів та програм розвитку 

місцевого самоврядування.   

       

     3. Мета прийняття проєкту рішення 

     Метою даного проєкту рішення є підготовка необхідних документів для участі в 

дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого 

самоврядування.   

 

 

     4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.  

     Ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови  

Івано-Франківської обласної ради № 230-р від 30.03.2021  «Про оголошення обласних 

конкурсів розвитку місцевого самоврядування». 

 

      5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

      Реалізація рішення потребує додаткових витрат міського бюджету у разі перемоги 

проекту у Конкурсі, а саме співфінансування проекту у сумі  252,473 тис. грн.,  яку 

потрібно передбачити у  бюджеті на 2022 рік. 

 

 

 

 

Підготувала: 

завідувач сектору 

інвестиційної діяльності та стратегічного розвитку                                             Яна Штогрин 

                                                                                             

 


