
                                                                                                   
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

                                                                                                                                                                                              

Від 30 березня 2018 року                                                                                     № 09/49-18                                   

 

Про зняття з контролю  

рішень ради  

 

           Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації комісії з питань законності та етики, міська рада   

вирішила: 

1.Зняти з контролю рішення ради за переліком відповідно до додатку. 

  2.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради. 

 

 

Міський голова                                                         Роксолана  Джура 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
Додаток 

до рішення Бурштинської  

міської ради 

від 30.03.2018  № 09/49-18 

 

№ 

п/п 

Номер рішення  

         ради 

                       Назва рішення Примітка 

1 №05 /50-15 Про затвердження пропорційного розподілу 

видатків на надання пільг окремим категоріям 

громадян 

Виконано 

2 №8/52-15 Про внесення змін у п.1.1 та п.1.4. рішення 

міської ради №05/50-15 від 26 січня 2015 

р. «Про затвердження пропорційного  

розподілу видатків на надання пільг окремим 

категоріям громадян». 

Виконано 

3 №8.1/52-15 Про безкоштовну   передачу  основних засобів 

 на відділ соціального захисту  населення. 

Виконано 

4 № 23/52-15 Про затвердження Положення про порядок 

звільнення учасників бойових дій АТО, членів 

їхніх сімей, членів сімей загиблих під час 

участі в антитерористичній операції  та 

учасників АТО, членів їх сімей – мешканців  м. 

Бурштин та с. Вигівка від сплати за житлово-

комунальні послуги 

Виконано 

5 №09/53-15 Про програму соціальної підтримки  окремих 

категорій громадян м.Бурштина та  с.Вигівка 

Виконано 

6 №10/53-15 Про схвалення програми підтримки сімей 

віськовослужбовців та працівників 

правоохоронних органів, які брали чи беруть 

участь в Антитерористичній операції в східних 

областях України 

Виконано 

7 №08/54-15 Про виплату допомоги громадянам на 

поховання 

Виконано 

 №20/54-15 Про затвердження штатної чисельності відділу  

відділ  соціального захисту населення( з 

статусом   юридичної особи)    Бурштинської 

міської ради та її виконавчих органів». 

Виконано 

8 №21/54-15 Про виділення коштів. Виконано 

9 №22/54-15 .Про внесення змін  у п. 1.4  рішення міської 

ради №08/52-15 від 05.03.2015 р. «Про  

затвердження   пропорційного     розподілу   

видатків на надання пільг окремим категоріям   

громадян 

Виконано 

10  №03/60-15 Про виділення коштів. Виконано 

11 №13/60-15 Про   роботу   відділу   соціального захисту 

населення Бурштинської     міської ради   за 

І півріччя 2015 року 

Виконано 

12 №13.1/60-15   Про внесення змін  у п 1.4  рішення міської 

ради №08/52 -15  від 05.03. 2015 р. «Про 

затвердження пропорційного  розподілу 

  видатків на надання пільг окремим категоріям 

Виконано 



громадян». 

13 №03.1/61- 15 Про виділення коштів Виконано 

 №12/61- 15 Про внесення змін в розділ 5«Управління 

відділом» Положенння про відділ соціального 

захисту населення Бурштинської міської ради. 

Виконано 

14 № 2.1/62-15 Про виділення коштів Виконано 

15 №05/63-15 Про внесення змін у структуру штатного 

розпису відділу соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради на 2016 рік. 

Виконано 

16  №11/04 -15 Про схвалення Програми соціальної підтримки 

сімей військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, які брали або беруть 

участь в Антитерористичній операції в східних 

областях України 

Виконано 

17 №12/04 -15 Про Програму соціальної підтримки окремих 

категорій громадян на 2016 р. 

Виконано 

18  №13/04 -15 Про програму соціальної підтримки окремих 

категорій громадян м.Бурштина та с.Вигівка. 

Виконано 

19  №15/04 -15 Про затвердження Програми надання 

допомоги політв’язням та репресованим на 

2016 р 

Виконано 

    

20 № 03/06 – 16 Про виділення коштів Виконано 

21 №10/07- 16 Про внесення змін в рішення міської ради № 

20/54-15 від 29.05.2015 року «Про 

затвердження штатної чисельності віддділу 

соціального захисту населення (з статусом 

юридичної особи Бурштинської міської ради та 

її виконавчих органів» 

Виконано 

22 №07/09- 16 Про виділення коштів Виконано 

23 №08/09- 16 Про виділення коштів Виконано 

24 №09/09- 16 Про виділення матеріальної допомоги вдовам 

загиблих учасників АТО з коштів місцевого 

бюджету 

Виконано 

25  № 02/10 – 16 Про внесення змін до рішення міської ради від 

28.01.2016р. № 14/06-16 «Про схвалення 

Програми соціальної підтримки 

сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, які брали 

або беруть участь в Антитерористичній 

операції всхідних областях України» 

Виконано 

26 № 10/10 – 16 Про внесення змін в структуру та штатний 

розпис відділу соціального захисту населення 

міської ради 

Виконано 

27 №07/14-16 Про виділення коштів Виконано 

28 №08/14-16 Про виділення коштів Виконано 

29 №09/14-16 Про виділення коштів Виконано 

30 №10/14-16 Про виділення коштів Виконано 

31 №03/15-16 Про надання пільг з місцевого бюджету та 

призначення субсидії пільговій 

категорії громадян м. Бурштин та с. Вигівка 

Виконано 

32 №04/16-16 Про виділення коштів Виконано 



33 №05/16-16 Про виділення коштів Виконано 

34 №06/16-16 Про виділення коштів Виконано 

35 №07/16-16 Про виділення коштів Виконано 

 №10/17-16 Про роботу відділу соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради за 2015-

2016 рік 

Виконано 

36 №03/19-16 Про виділення коштів Виконано 

37 №04/19-16 Про виділення коштів Виконано 

38 №08/20-16 Про затвердження Положення про відділ 

соціального захисту населення Бурштинської 

міської ради у новій редакції 

Виконано 

39 №06/21-16 Про внесення змін до рішення міської ради від 

28.01.2016 № 14/06-16 «Про схвалення 

Програми соціальної підтримки сімей 

військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, які брали або беруть 

участь в Антитерористичній операції в східних 

областях України» 

Виконано 

40  №39/21-16 Про Програму соціального захисту населення 

міста Бурштин та села Вигівка на 2017рік 

Виконано 

41 №40/21-16 Про Програму соціальної підтримки сімей 

загиблих і постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 

2013 року по 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, учасників бойових 

дій, осіб які перебувають чи перебували у 

складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності 

України, та інших громадян, які залучалися і 

брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції в районах її 

проведення на 2017рік 

Виконано 

    

42  №07/30-17 Про виконання Програми соціальної 

підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, які брали 

або беруть участь в Антитерористичній 

операції в східних областях України на 2016 

рік 

Виконано 

43  №08/30-17 Про виконання Програми соціальної 

підтримки окремих категорій громадян на 2016 

рік 

Виконано 

44 №09/30-17 Про виконання Програми соціальної 

підтримки пільгових категорій громадян 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016 рік 

Виконано 

45 № 05/32-17 Про виділення коштів Виконано 

46   № 02/34-17 Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.12.2016р. № 40/21-16 «Про Програму 

соціальної підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 

2013 року по 21 лютого 2014 року, 

 



військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, учасників бойових 

дій, осіб які перебувають чи перебували у 

складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності 

України, та інших громадян, які залучалися і 

брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції в районах її 

проведення на 2017рік» 

47 № 12/36-17 Про виділення коштів Виконано 

48 № 13/36-17 Про виділення коштів Виконано 

49 № 14/36-17 Про виділення коштів Виконано 

50 № 15/36-17 Про внесення змін та доповнень до Програми 

соціального захисту населення м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2017 рік 

Виконано 

51 № 03/39-17 Про виділення коштів Виконано 

52 № 02/41-17 Про виділення коштів Виконано 

53  № 05/42-17 Про затвердження штатної чисельності та 

структури відділу соціального захисту 

населення 

(з статусом юридичної особи) Бурштинської 

міської ради» в новій редакції 

Виконано 

54  № 06/42-17 Програма соціальної підтримки сімей загиблих 

і постраждалих під час масових акцій 

громадського 

протесту в період з 21 листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року, військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, 

учасників бойових дій, осіб які перебувають чи 

перебували у складі добровольчих формувань, 

що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності 

України, та інших громадян, які залучалися і 

брали безпосередню 

участь в Антитерористичній операції в районах 

її 

проведення на 2018-2020 роки 

Виконано 

55  № 07/42-17 Програма соціального захисту населення 

міста Бурштин та села Вигівка на 2018-2020 

роки 

Виконано 

56  № 08/42-17 Міська цільова Програма підтримки 

громадських організацій на 2018-2020 роки 

Виконано 

57 № 04/43-17 Про виділення коштів Виконано 

 

 

 

Секретар міської ради               Богдан Рибчук 

 


