
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  23.01.2018            №  2 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

 

Відповідно до регламенту виконавчого комітету Бурштинської міської ради, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету від 26.11.2015 № 213 « Про затвердження Регламенту 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради», керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив: 

1. Зняти з контролю наступні рішення виконавчого комітету, як такі, що втратили свою 

чинність: 

- від 26.01.2017 № 4 «про затвердження номенклатури справ виконкому Бурштинської 

міської ради на 2017 рік»; 

- від 29.12.2016 № 261 « Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах міста»; 

- від 29.12.2016 № 266 « Про організацію харчування дітей в загальноосвітніх 

навчальних закладах міста»; 

- від 29.01.2016 № 02 «Про організацію харчування дітей в загальноосвітніх навчальних 

закладах міста»; 

- від 29.01.2016 № 03 «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах міста»; 

- від 23.02.2017 № 50 « Про погодження режиму роботи магазинів ПП Демків В.Б,» 

2. Зняти з контролю наступні рішення виконкому, як такі, що виконані: 

- від 19.12.2017 № 256 «Про проект «Про міський бюджет на 2018 рік»; 

- від 29.12.2016 № 268 «Про звільнення від оплати за харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах»; 

- від 29.12.2016 № 269 «Про звільнення від оплати  за харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах» 

- від 29.01.2016 № 04 «Про стан роботи із зверненнями громадян за 2015 рік»; 

- від 29.01.2016 № 05 « Про затвердження штатного розпису КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня»; 

- від 25.02.2016 № 26 « Про роботу відділу ведення Державного реєстру  виборців 

Бурштинської міської ради за 2015 рік»; 

- від 25.02.2016 № 27 « Про роботу ЦНАП за 2015 рік»; 

- від 25.02.2016 № 31 «Про звільнення від оплати  за харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах» 

- від 29.12.2016 № 264 «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету міської 

ради на 2017 рік». 

 

Міський голова      Роксолана Джура 


