
Проект рішення 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

 

від  ________2018                                                                                                    № 684  

 

Про     зняття      з    контролю 

рішень виконавчого комітету 

Бурштинської  міської   ради 

  

 Відповідно до Регламенту виконавчого комітету Бурштинської міської ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 26.11.2015 

№ 213 “Про Регламент виконкому міської ради”, враховуючи, що частину розпорядчих 

документів, нормативно-правових актів виконано або питання, які порушувались у них, 

втратили актуальність чи мали разову дію, керуючись п.6 ст. 59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради вирішив: 

1.  Зняти з контролю рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради згідно 

з  додатком № 1. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

 виконавчого комітету Бурштинської міської ради Світлану Видай . 

 

Міський голова      Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Додаток 1 

         до рішення виконкому 

               міської ради 

            від __.03.2018 № __ 

Перелік 

рішень виконавчого комітету Бурштинської міської ради, 

які знімаються з контролю 

№ з/п Дата, номер Назва рішення 

1. 24.11.2016 

№ 250 

Про видачу ордеру на житлове приміщення  

2. 20.07.2016 

№ 153 

Про видачу ордеру на житлове приміщення  

3. 28.04.2016 

№ 96 

Про видачу ордеру на житлове приміщення 

4 22.09.2017 

№ 190 

Про видачу ордеру на житлове приміщення 

5 23.08.2017 

№ 175 

Про видачу ордеру на житлове приміщення 

6 23.08.2017 

№174 

Про видачу ордеру на житлове приміщення 

7 26.07.2017 

№ 140 

Про переоформлення ордеру на житлове приміщення 

8 23.03.2017 

№ 60 

Про видачу ордеру на житлове приміщення по вул. Шухевича 2а/50 

9 23.02.2017 

№ 41 

Про видачу ордеру на житлове приміщення по вул. В.Стуса 3/83 

10 23.02.2017 

№ 40 

Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку по вул. 

Шухевича 2А/79 

11 19.12.2017 

№ 275 

Про оформлення права власності на квартири за громадянами м. 

Бурштин 

12. 19.12.2017 

№ 277 

Про оформлення права власності на квартири за громадянами м. 

Бурштин 

13. 26.04.2017 

№ 87 

Про  звільнення від оплати за харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах 

14 25.12.2015 

№252 

Про звільнення від оплати за харчування дітей у загальноосвітніх 

навчальних закладах м.Бурштина 

15 25.12.2015 

№ 253 

Про звільнення від оплати за харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах 

16 25.12.2015 

№ 240 

Про план роботи виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

на І квартал 2016 року 

17 25.12.2015 

№ 241 

Про затвердження номенклатури справ виконкому Бурштинської 

міської ради на 2016 рік 



18 23.01.2018 

№21 

Про оформлення права власності на житлове приміщення в 

гуртожитку за громадянами 

19 23.01.2018 

№ 22 

Про оформлення права власності на житлове приміщення в 

гуртожитку за громадянами 

20 25.01.2012 

№ 8 

Про оформлення права власності на квартири за громадянами м. 

Бурштин 

21 22.11.2017 

№ 253 

Про оформлення права власності на квартири за громадянами м. 

Бурштин 

22 25.12.2015 

№ 245 

Про затвердження актів обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню на території м.Бурштин 

23 23.02.2017 

№ 24 

Про затвердження актів обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню на території м.Бурштин 

24 19.12.2017 

№ 278 

“Про виведення із членів особистого селянського господарства”  

25 20.01.2017 

№ 1 

Про розгляд звернення релігійної громади церкви Св.Ап. Петра і 

Павла села Вигівка 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради                                                        Світлана Видай 


