
 

 

Проєкт рішення виконавчого комітету 

 

 

 

 

Від 01 серпня 2019                                                                          № 1081 

 

 

 

Про надання дозволу на перенесення  

дитячого майданчика з території НВК с. Вигівка  

на територію Будинку культури с. Вигівка 

 

 

          Розглянувши звернення депутата Бурштинської міської ради Дидика Р. В. (вхід. лист 

від 31.07 № 2063/02-20) щодо перенесення дитячого майданчика з території НВК с. Вигівка 

на територію Будинку культури с. Вигівка, керуючись ст. 10 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів» та ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл громаді с. Вигівка на перенесення дитячого майданчика з території НВК 

с. Вигівка на територію Будинку культури с. Вигівка. 

2. Громаді с. Вигівка власними силами виконати роботи по перенесенню дитячого 

майданчика з території НВК с. Вигівка на територію Будинку культури с. Вигівка. 

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

голови В. Гулика. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Р.Джура 

 

 

 

 

 

Підготувала:  

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                    І. Бандура 

 

Погоджено:  

 

Перший заступник міського голови                                                      В. Гулик  

 

Юридичний відділ        

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради  

«Про надання дозволу на перенесення дитячого майданчика  

з території НВК с. Вигівка на територію Будинку культури с. Вигівка» 

 

 

Даний проект рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про надання 

дозволу на перенесення дитячого майданчика з території НВК с. Вигівка на територію 

Будинку культури с. Вигівка» (далі – проект рішення) розроблений у зв’язку із зверненням 

депутата Бурштинської міської ради Дидика Р. В. (вхід. лист від 31.07 № 2063/02-20) щодо 

перенесення дитячого майданчика з території НВК с. Вигівка на територію Будинку 

культури с. Вигівка з дотриманням вимог Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

Мешканці с. Вигівка звернулися до депутата Бурштинської міської ради Дидика Р. В. з 

проханням щодо перенесення дитячого майданчика з території НВК с. Вигівка на територію 

Будинку культури с. Вигівка, оскільки на даний час в НВК с. Вигівка призупинено процес 

навчання та виховання дітей. Перенесення дитячого майданчика дасть змогу створити 

належні умови для дозвілля та відпочинку дітей, які проживають в с. Вигівка. 

 

 

Доповідач по проекту рішення на засіданні виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

є Гулик Володимир Романович, перший заступник міського голови. 

 

 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 


