
 

 

Від                     2019                                    м. Бурштин                                    № 1485 

 

 

Про виконання «Програми містобудівного 

кадастру та створення служби 

містобудівного кадастру на території 

Бурштинської міської ради на 2015-2019 

роки» за 2018рік. 

 

      Заслухавши  інформацію завідувача сектору містобудування та архітектури 

Бурштинської міської ради (Т.Білоокої) про виконання «Програми містобудівного 

кадастру та створення служби містобудівного кадастру на території Бурштинської міської 

ради на 2015-2019 роки» за 2018 рік в особі сектору містобудування та архітектури, в 

порядку звітування перед міською радою  на виконання рішенням Бурштинської міської 

ради  від 11.09.2015 №14/61-15 «Про Програми містобудівного кадастру та створення 

служби містобудівного кадастру на території Бурштинської міської ради на 2015-2019 

роки» відповідно до ст..ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  вирішила:  

 

      1. Інформацію про виконання «Програми містобудівного кадастру та створення 

служби містобудівного кадастру на території Бурштинської міської ради на 2015-2019 

роки» за 2018 рік в особі сектору містобудування та архітектури взяти до відома. 

( інформація додається). 

      

     2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника міського 

голови В. Гулика . 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Роксолана Джура 

 

 

 

Автор проекту: 

Завідувач сектору містобудування 

та  архітектури                                   _______________     Т. Білоока 

 
Погоджено: 

Перший заступник міського голови   ________________ В.Гулик 

                                                  

Головний бухгалтер ______________________________ І.Федунків 

 

Начальник фінансового відділу_____________________ О.Петровська                                                                       

 
Юридичний  відділ ____________________________________ 

 

 
  

 



 

 

                                                Додаток  

                                                                              До  Порядку  розроблення,фінансування, 

                                                                              моніторингу міських цільових  програм та       

                                                                              звітності про їх виконання, затв. ріш.м/р 

                                                                              від 23.12.16 № 22/21-16 

                                                                                                     

                                                                                                             «Ознайомлено» 

                                                                                відділ економіки і промисловості 

                                                                                _________________________________ 

             

 

 
Інформація 

про стан виконання  Програми містобудівного кадастру та створення служби 

містобудівного кадастру на території Бурштинської міської ради на 2015-2019 роки  

на 2018 рік. 

 

Головний розпорядник коштів програми - Бурштинська міська рада. 

Виконавець «Програми містобудівного кадастру та створення служби містобудівного 

кадастру на території Бурштинської міської ради на 2015-2019 »  затвердженої рішенням  

міської ради від 11.09.2015 № 14/61-15, сектор містобудування та архітектури 

Бурштинської міської ради. 

  Відповідно до рішення міської ради від 20.12.2017 № 02/42-17 «Про міський бюджет на 

2018 рік» було виділено кошти  у сумі 50,0 тис.грн на  дану Програму. 

  Рішенням міської ради від 23.02.2018 №02/46-18 «Про внесення змін до міського 

бюджету на 2018 рік» Програма містобудівного кадастру та створення служби 

містобудівного кадастру на території Бурштинської міської ради на 2015-2019 роки 

замінено на «Програму розроблення(оновлення) містобудівної документації територій 

м.Бурштин та с.Вигівка». 

 

 

 

Зав.сектору містобудування  

та архітектури                                                             Т.Білоока 


