
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 17 листопада 2015 р.                                                                                    № 05/02-15 

м.Бурштин 

 

Про утворення виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

  Відповідно до пункту 3 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада    

вирішила:             

          1.  Утворити виконавчий комітет міської ради  сьомого скликання в кількості 

п'ятнадцяти (15) чоловік. 

               2.         Затвердити виконавчий комітет у складі : 

 

    1.Джура Роксолана Олександрівна     міський голова 

     2. Рибчук Богдан Богданович      секретар ради 

    3. Гулик Володимир Романович  член виконкому 

    4 .Кицела Надія Юліанівна                      член виконкому 

    5 .Видай Світлана Олександрівна  член виконкому 

    6 .Шувар Андрій  Йосипович               член виконкому 

    7 .Іваськів  Андрій Степанович          член виконкому 

    8 .Бойчук Наталія Романівна                 член виконкому 

    9 .Іванцев Ігор Михайлович                    член виконкому 

    10.Витроховський Ростислав Іванович  член виконкому 

    11.Савка Петро Степанович                    член виконкому 

    12 .Мельничук Роман Володимирович     член виконкому 

    13 .Русиняк  Володимир  Іванович                   член виконкому 

    14.Ємбрик Марія Ярославівна                          член виконкому 

    15.Вербовський Андрій Ярославович              член виконкому 

    

         3. Персональний склад виконкому довести до відома населення через засоби масової 

інформації, розмістити на веб-сайті та  на інформаційному стенді міської ради. 

        4. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради 09/02-10 від 

12.11.2011р. 

        5. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на секретаря ради Рибчука Б.Б. 

 

 

 

Міський голова                                           Роксолана  Джура 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання лічильної комісії Бурштинської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

 

 

від  _____ листопада 2015 року                                        Присутні : ____________________ 

                                                                                             ______________________________ 

                                                                                            _______________________________ 

 

                        

Порядок денний : 

 

1. Про обрання, заступника голови та секретаря лічильної комісії міської ради. 

2. Про порядок таємного голосування з виборів секретаря міської ради. 

 

Слухали : 1. Про обрання голови,заступника голови, секретаря лічильної комісії. 

 

Виступили :  _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вирішили : обрати головою лічильної комісії міської ради __________________________ 

Заступником голови ______________________ секретарем ___________________________ 

 

Слухали : Про порядок таємного голосування з виборів секретаря міської ради. 

 

Виступили : __________________________________________________________________ 

 

Вирішили : Голові лічильної комісії міської ради довести до відома депутатів міської 

ради порядок таємного голосування з виборів секретаря міської ради : 

- у сесійній залі опломбувати виборчу скриньку за участю всіх депутатів; 

- бюлетені з голосування видати депутатам міської ради за алфавітним списком 

депутатів міської ради під розписку за пред’явленням тимчасового посвідчення 

депутата міської ради ( комісія роз’яснює порядок заповнення бюлетеня); 

- депутат, отримавши бюлетень, заходить в кабіну для таємного голосування і 

заповнює бюлетень (комісія визначає місця отримання бюлетенів і розміщення 

кабіни); 

- заповнені бюлетені депутати опускають у виборчу скриньку ( комісія визначає 

місце розташування скриньки); 



- біля виборчої скриньки спостереження ведуть один (два) члени лічильної комісії й 

роблять відмітки про кількість депутатів, що проголосували; 

- виборча скринька розкривається за участю всіх депутатів у сесійній залі; 

- лічильна комісія розкладає виборчі бюлетені на певну кількість купок, залежно від 

волевиявлення депутатів і роблять підрахунки; 

- лічильна комісія заповнює протокол № 2 про результати таємного голосування з 

виборів секретаря міської ради і доводить до відома депутатів. 

 

 

Голова лічильної комісії :                                                           ___________________          

 

Заступник голови:                                                                       ____________________ 

 

Секретар:                                                                                      ____________________ 

 

Члени комісії:                                                                             _____________________ 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання лічильної комісії Бурштинської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

 

 

від _____ листопада 2015 р.                                               Присутні : ____________________ 

                                                                                              ______________________________ 

                                                                                              ______________________________ 

 

 

 

Порядок денний : 

 

   Про результати таємного голосування з виборів секретаря міської ради. 
 

Слухали : Про результати таємного голосування з виборів секретаря міської ради. 

До бюлетеня для таємного голосування на посаду секретаря міської ради був внесений 

депутат ________________________________________ від виборчого округу № _____ 

 

Присутні на сесії міської ради _______ депутатів. 

Отримали бюлетені для голосування ______ депутатів. 

Проголосували : _______ депутатів. 

 

За результатами таємного голосування депутат, занесений до бюлетенів для таємного 

голосування, одержав таку кількість голосів : 

 

__________________________________________                                               _______ 

Не підтримали кандидата на посаду секретаря міської ради                              _______ 

Недійсних бюлетенів                                                                                              _______ 

 

 



Вирішили : 

 

Вважати обраним (обраною) секретарем міської ради депутата від виборчого округу                      

 

№ ___   _________________________________________________________________ 

                              ( Прізвище, власне ім’я, по батькові) 

 

 

Голова лічильної комісії                                                                __________________ 

 

Заступник голови                                                                          ___________________ 

 

Секретар                                                                                         ___________________ 

 

Члени комісії :                                                                              ____________________ 

                                                                                                         ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


