УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ШОСТЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 12 серпня 2015р.
м.Бурштин

№ 11 /60-15

Про вирішення питання зупинки
у м. Бурштин потягу №143 сполученням
Івано-Франківськ-Київ та Київ-Івано-Франківськ»
Розглянувши звернення жителів м.Бурштин про вирішення питання зупинки в
м. Бурштин потягу №143
сполученням «Івано-Франківськ-Київ та Київ-ІваноФранківськ», так як у м. Києві навчається багато жителів м. Бурштин та у зв’язку з
виробничою необхідністю велика кількість жителів міста їздить у відрядження до м
Києва, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
врахувавши рекомендації комісії з питань гуманітарної політики, міська рада
вирішила:
1. Направити звернення до Міністерства інфраструктури України, дирекції
Укрзалізниці та дирекції Львівської залізниці про вирішення питання зупинки
у м. Бурштин потягу №143 сполученням Івано-Франківськ-Київ та Київ-ІваноФранківськ».
2.Контроль за виконанням покласти на заступника міського голови М.Козар та
голову комісії з питань гуманітарної політики В.Василика.

Міський голова

П.Курляк

УКРАЇНА
Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
вул. Січових Стрільців, 4,м.Бурштин , Івано-Франківської області ,77111 тел.4-49-36 тел/факс/ 8 03438 4-62-60

E-mail.br –mrada@ukr.net Код ЄДРПОУ 04357466
№_________ від "____"____________20____ р. На №_______від “_________”________________20_____р.

Міністру інфраструктури та
транспорту України
До Бурштинської міської ради звернулися жителі особливо студентська молодь
м.Бурштин про вирішення питання зупинки в м. Бурштин потягу №143 сполученням
«Івано-Франківськ-Київ та Київ-Івано-Франківськ».
Послугами
даного потягу
користуються жителі м. Бурштин та навколишніх сіл, що становить близько 30-ти тисяч
осіб. Серед них значна кількість молоді – студентів вищих навчальних закладів Івано –
Франківської, Львівської, Тернопільської та інших областей. У зв’язку з виробничою
необхідністю велика кількість жителів міста їздить у відрядження до м. Києва.
Позбавлення права наших громадян отримання послуг пасажирських перевезень не
може сприйматись населенням та радою позитивно.
З 11 березня 2014 р. відповідно до Постанови Верховної Ради України №864-УІІ
місто Бурштин Галицького району Івано-Франківської області віднесено до категорії міст
обласного значення.
Враховуючи викладене, керуючись рішенням міської ради №11/60-15від 12.08.2015 р.
просимо забезпечити зупинку в нашому місті потягу №143 сполученням
Івано-Франківськ-Київ та Київ-Івано-Франківськ»
Прошу Вас прислухатись до думки депутатів, жителів міста та позитивно вирішити
дане питання.

Прийнято на 60-й сесії міської ради
Шостого скликання 12 серпня 2015р.

Міський голова

П.Курляк

УКРАЇНА
Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
вул. Січових Стрільців, 4,м.Бурштин , Івано-Франківської області ,77111 тел.4-49-36 тел/факс/ 8 03438 4-62-60
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Генеральному директору
«Укрзалізниці»
До Бурштинської міської ради звернулися жителі особливо студентська молодь
м.Бурштин про вирішення питання зупинки в м. Бурштин потягу №143 сполученням
«Івано-Франківськ-Київ та Київ-Івано-Франківськ».
Послугами
даного потягу
користуються жителі м. Бурштин та навколишніх сіл, що становить близько 30-ти тисяч
осіб. Серед них значна кількість молоді – студентів вищих навчальних закладів Івано –
Франківської, Львівської, Тернопільської та інших областей. У зв’язку з виробничою
необхідністю велика кількість жителів міста їздить у відрядження до м. Києва.
Позбавлення права наших громадян отримання послуг пасажирських перевезень не
може сприйматись населенням та радою позитивно.
З 11 березня 2014 р. відповідно до Постанови Верховної Ради України №864-УІІ
місто Бурштин Галицького району Івано-Франківської області віднесено до категорії міст
обласного значення.
Враховуючи викладене, керуючись рішенням міської ради №11/60-15від 12.08.2015 р.
просимо забезпечити зупинку в нашому місті потягу №143 сполученням
Івано-Франківськ-Київ та Київ-Івано-Франківськ»
Прошу Вас прислухатись до думки депутатів, жителів міста та позитивно вирішити
дане питання.

Прийнято на 60-й сесії міської ради
Шостого скликання 12 серпня 2015р.

Міський голова

П.Курляк

УКРАЇНА
Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
вул. Січових Стрільців, 4,м.Бурштин , Івано-Франківської області ,77111 тел.4-49-36 тел/факс/ 8 03438 4-62-60
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Начальнику ДТГО
«Львівська залізниця»
До Бурштинської міської ради звернулися жителі особливо студентська молодь
м.Бурштин про вирішення питання зупинки в м. Бурштин потягу №143 сполученням
«Івано-Франківськ-Київ та Київ-Івано-Франківськ».
Послугами
даного потягу
користуються жителі м. Бурштин та навколишніх сіл, що становить близько 30-ти тисяч
осіб. Серед них значна кількість молоді – студентів вищих навчальних закладів Івано –
Франківської, Львівської, Тернопільської та інших областей. У зв’язку з виробничою
необхідністю велика кількість жителів міста їздить у відрядження до м. Києва.
Позбавлення права наших громадян отримання послуг пасажирських перевезень не
може сприйматись населенням та радою позитивно.
З 11 березня 2014 р. відповідно до Постанови Верховної Ради України №864-УІІ
місто Бурштин Галицького району Івано-Франківської області віднесено до категорії міст
обласного значення.
Враховуючи викладене, керуючись рішенням міської ради №11/60-15від 12.08.2015 р.
просимо забезпечити зупинку в нашому місті потягу №143 сполученням
Івано-Франківськ-Київ та Київ-Івано-Франківськ»
Прошу Вас прислухатись до думки депутатів, жителів міста та позитивно вирішити
дане питання.

Прийнято на 60-й сесії міської ради
Шостого скликання 12 серпня 2015р.

Міський голова

П.Курляк

