
ПРОЕК  РІШЕННЯ  

Від 30.08.2021                                   м. Бурштин                                     №3095 

 

Про присвоєння звання «Почесний  

громадянин міста Бурштин» 

Гачинському М.В. 

 

Керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положенням про звання «Почесний громадянин міста Бурштин», розглянувши 

клопотання  голови Братства ОУН-УПА та враховуючи рекомендації комісії з питань 

гуманітарної політики, міська рада вирішила:  

1. Присвоїти звання «Почесний громадянин міста Бурштин» жителю м. Бурштин 

Гачинському Михайлу Васильовичу, громадському активісту , одному із засновників  

обласних  організацій УРП, Гельсінської спілки, члена Братства УПА, ветерану праці 

Бурштинської ТЕС  за вагомі заслуги перед містом в галузі розвитку енергетики за 

вагомий особистий внесок у боротьбі за незалежність української держави, національне 

відродження, активну громадську діяльність.  

 

2. Вручити Гачинському Михайлу Васильовичу нагрудний знак та посвідчення 

«Почесний громадянин міста Бурштин». 

           3. Відділу соціального захисту населення (С.Коцур), при формуванні бюджету на 

2022 рік, передбачити  кошти  на надання пільг  відповідно до Положення про звання 

«Почесний громадянин міста Бурштин». Пільги нараховувати з 01.01.2022 року. 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову                       

Василя Андрієшина.  

 

 

Міський  голова                                                                                          Василь Андрієшин                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради «Про присвоєння звання Почесний  

громадянин міста Бурштин Гачинському Михайлу Васильовичу» 

Відділ кадрової роботи та військового обліку Бурштинської міської ради 

 1 .Обгрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

    Відповідно до клопотання голови Братства ОУН-УПА з метою вшанування громадян 

міста, які внесли значний особистий внесок у встановленні та зміцнені державності, члену 

Братства ОУН-УПА, члену УРП, члену Гельсенської спілки про присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Бурштин» жителю  м. Бурштин , Гачинському Михайлу 

Васильовичу за вагомі заслуги перед містом виникла необхідність в підготовці даного 

проекту рішення.  

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення.  

Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» жителю м. Бурштин 

Гачинському Михайлу Васильовичу за значний особистий внесок у встановленні та 

зміцнені державності, члену Братства ОУН-УПА, члену УРП, члену Гельсенської спілки 

за вагомі заслуги перед містом. 

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

3.1. ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 3.2. Положенням про звання «Почесний громадянин міста Бурштин» 

 4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення. Прийняття 

рішення «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» Гачинському 

Михайлу Васильовичу  сприятиме забезпеченню національно-патріотичному вихованню 

молоді міста. Відповідно зменшення оплати за ЖКП, запрошення до взяття участі в 

урочистих заходах міста, форумах, семінарах.  

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Володимир 

Чуйко. 

 

 

Начальник відділу кадрової роботи  

та військового обліку                                                                                              Ірина Фітак 


