
 

 

Проєкт рішення виконавчого комітету 

 

 

 

 

Від 21.11.2019                                                                          № 1151 

 

 

 

Про надання дозволу на встановлення  

інформаційних таблиць 

 

 

Розглянувши звернення начальника відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради Т. Зорій (вих. лист від 01.11.2019 № 80/01) щодо надання дозволу 

на встановлення інформаційних таблиць, в кількості 2 одиниці, по вул. С. Бандери, 64 та на 

перехресті вулиць С. Бандери і Т. Шевченка, 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 відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради на встановлення інформаційних таблиць, в кількості 2 одиниці, по вул. С. 

Бандери, 64 та на перехресті вулиць С. Бандери і Т. Шевченка в м. Бурштин. 

 

2. 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 проєкту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради  

«Про надання дозволу на встановлення інформаційних таблиць» 

 

 

Даний проєкт рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про надання 

дозволу на встановлення інформаційних таблиць» (далі – проєкт рішення) розроблений у 

зв’язку із зверненням начальника відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради Т. Зорій (вих. лист від 01.11.2019 № 80/01) щодо надання дозволу 

на встановлення інформаційних таблиць, в кількості 2 одиниці, по вул. С. Бандери, 64 та на 

перехресті вулиць С. Бандери і Т. Шевченка з дотриманням вимог Закону України «Про 

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

 

На інформаційних таблицях зазначена коротка історична довідка на двох мовах (українська 

та англійська) про архітектурні пам’ятки: Костел Пресвятої Трійці та Церква Воздвиження 

Чесного Хреста. Виготовлення інформаційних таблиць було здійснено в рамках реалізації 

Програми розвитку туризму м. Бурштин на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2019 № 15/65-18 «Про Програму розвитку туризму м. Бурштин на 2019 рік». 

 

 

Доповідачем по проєкту рішення на засіданні виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради є Ірина Бандура, завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна. 

 

 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 


