
 

 

                            

 

 

            ПРОЕКТ 

Бурштинська міська рада 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 24.05.2016 р.                                                                                              № 252 

 Про внесення змін  в рішення  міської ради 

 від 24.06.2015 року_ № _01/58-15  «Про 

 добровільне об’єднання територіальних громад»  

 

 

Відповідно до  статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  враховуючи лист Апарату Верховної Ради України № 08/25-376 від 29.10.2015 

року міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести  зміни  в рішення   міської ради від 24.06.2015 року_№_01/58-15  «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» та викласти його в такій редакції: 

 

1.1.Об'єднатися з територіальними громадами  села Вигівка Бурштинської міської 

ради, сіл: Озеряни і Слобода Озерянської сільської ради, Коростовичі і Куропатники 

Коростовичівської сільської ради, Насташине і Куничі Насташинської сільської ради, 

Тенетники і Новий Мартинів Тенетниківської сільської ради, Старий Мартинів і 

Різдв’яни Старомартинівської сільської ради, Дем’янів Дем’янівської сільської ради, 

Бовшів Бовшівської сільської ради, Задністрянське Задністрянської сільської ради 

Галицького району, Юнашків Юнашківської сільської ради, Сарники, Діброва і 

Заливки Сарниківської сільської ради Рогатинського району Івано-Франківської 

області в Бурштинську міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним 

центром у місті Бурштин Івано-Франківської області. 

 

1.2.Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад села Вигівка Бурштинської міської ради, сіл: Озеряни і 

Слобода Озерянської сільської ради,  Коростовичі і Куропатники Коростовичівської 

сільської ради, Насташине і Куничі Насташинської сільської ради, Тенетники і Новий 

Мартинів Тенетниківської сільської ради, Старий Мартинів і Різдв’яни 

Старомартинівської сільської ради, Дем’янів Дем’янівської сільської ради, Бовшів 

Бовшівської сільської ради, Задністрянське Задністрянської сільської ради 

Галицького району, Юнашків Юнашківської сільської ради, Сарники, Діброва і 

Заливки Сарниківської сільської ради Рогатинського району (додається). 

           

         2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Р. Джуру. 

 

  

Міський голова                                                         Роксолана Джура 

 
Начальник юридичного відділу міської ради                               Володимир Данилюк 



 

 

                                                                                                             Додаток 

                                                                                                     до  рішення   міської ради                                                                                                                                                

                                                                                                     від _______№_________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

oрганізаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад міста 

Бурштин та села Вигівка Бурштинської міської ради, сіл: Озеряни і Слобода Озерянської 

сільської ради, Коростовичі і Куропатники Коростовичівської сільської ради, Насташине і 

Куничі Насташинської сільської ради, Тенетники і Новий Мартинів Тенетниківської 

сільської ради, Старий Мартинів і Різдв’яни Старомартинівської сільської ради, Дем’янів 

Дем’янівської сільської ради, Бовшів Бовшівської сільської ради, Задністрянське 

Задністрянської сільської ради Галицького району, Юнашків Юнашківської сільської ради, 

Сарники, Діброва і Заливки Сарниківської сільської ради Рогатинського району Івано-

Франківської області. 
 

 

 
1. Проведення консультацій в рамках спільної робочої групи. 

Відповідальний : керівник робочої групи. 
 

2. Складання переліку майна територіальних громад, що підлягатимуть передачі у 

власність об’єднаної територіальної громади. 
Відповідальні: члени робочої групи делеговані 

громадами. 

 

3. Встановлення переліку боргових (фінансових) зобов’язань територіальних громад та 

зазначення шляхів їх ліквідації (погашення) до завершення процесу об’єднання громад. 

Відповідальні : члени робочої групи, сільські голови 

територіальних громад. 

 

4. Визначення переліку та площ земель територіальних громад, які знаходяться за межами 

населених пунктів та можливості їх переведення в межі населених пунктів. 
Відповідальні : міський та сільські голови. 
 

5. Визначення переліку проблемних питань по кожному населеному пункту 

територіальних громад. 

Відповідальні : міський та сільські голови. 

 

6. Надання юридичної допомоги громадам в розробці , затвердженні та державній 

реєстрації статутів громад. 

Відповідальні : юридичний відділ Бурштинської 

міської ради. 

 

7. Надання безоплатної правової допомоги жителям територіальних громад, що виявили 

бажання увійти в об’єднану громаду. 



 

 

Відповідальні : юридичний відділ Бурштинської 

міської ради. 

 

8. Висвітлення в засобах інформації роботи робочої групи, міського та сільських голів по 

виконанню заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад. 

Відповідальні : організаційний відділ Бурштинської 

міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                      Роксолана Джура 

 


