
 
 
 
 
 
 

Проєкт рішення 
 

 

 

від 10.03.2020 р.          № 2010 

 

 

Про звернення - протест депутатського корпусу 

Бурштинської міської ради на виступ міського 

голови на сесії Галицької районної ради 06.03.2020 р. 

 

 

Заслухавши інформацію щодо виступу міського голови на сесії Галицької районної 

ради 06.03.2020 р. щодо формування об’єднаних територіальних громад району, керуючись 

ст. ст. 25,26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

вирішила: 

1. Підтримати звернення - протест депутатського корпусу Бурштинської міської ради на 

виступ міського голови на сесії Галицької районної ради 06.03.2020 р. (текст додається). 

2. Дане рішення та текст звернення направити Галицькій районній раді та сільським радам, 

які згідно перспективного плану входять в Бурштинську об’єднану територіальну громаду. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Богдана Рибчука. 

 

 

 

Міський голова          Роксолана Джура  

  



Публічна позиція Бурштинської міської ради з приводу виступу Бурштинського 

міського голови Роксолани Джури на 40-ій сесії Галицької районної ради 06.03.2020 

року. 

 

Бурштинська міська рада Івано-Франківської області, як єдиний уповноважений, 

конституційний орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду 

міста Бурштин та села Витівка, звертається з приводу подій, які відбуваються навколо 

публічного виступу Бурштинського міського голови Роксолани Джури на 40-ій сесії 

Галицької районної ради 06.03.2020 року. 

Виступаючи 06 березня 2020 року на 40-ій сесії Галицької районної ради у місті 

Галич, міський голова Роксолана Джура висловила бачення формування Галицької міської 

об’єднаної територіальної громади як єдиної, в межах всього Галицького району. На її 

думку, таку позицію підтримують мешканці міста Бурштин, села Вигівка та депутати міської 

ради. 

Вважаємо, що висловлювання міського голови Роксолани Джури є її виключно 

особистим баченням і не має нічого спільного із позицією нашої громади та депутатів ради. 

Громада міста Бурштин і села Вигівка та її представницький орган Бурштинська 

міська рада, партнери по об’єднанню висловили свою позицію в 2015 році, прийнявши 

рішення до об’єднання в одну Бурштинську міську об’єднану територіальну громаду із 

центром в місті Бурштин. Формування саме такої територіальної громади (а не мега громад) 

дає можливість максимально наблизити мешканців до отримання належних 

адміністративних, медичних, освітніх та інших послуг, що є одним із основних пріоритетів 

адміністративної реформи. Дане об’єднання затверджене Івано-Франківською обласною 

радою, Кабінетом Міністрів України і на даний час ніким не змінено. 

На протязі п’яти років дії Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» від Галицької міської ради будь-яких пропозицій не поступало. Що 

стосується Галицької районної ради то вона взагалі не є суб’єктом добровільного об’єднання 

територіальних громад, але як орган місцевого самоврядування сіл, селищ та міст району за 

п’ять років взагалі не приймала активної участі у формуванні спроможних об’єднаних 

громад на своїй території. 

Теперішня активність та стурбованість районної ради та окремих посадових осіб 

місцевого самоврядування, в питанні об’єднання територіальних громад, можна пояснити 

виключно піар компанією у зв’язку з наближенням місцевих виборів. 

Бурштинська міська рада Івано-Франківської області вважає недопустимим видавати 

особисті висловлювання міського голови Роксолани Джури позицією більшості членів 

громади міста Бурштин, села Вигівка та депутатського складу ради. 

Звертаємо увагу міського голови, що продовження дій направлених всупереч 

інтересам громади можуть потягнути за собою прийняття рішення про недовіру міському 

голові. 

 

Прийнято на _____________________сесії 

      Бурштинської міської ради 

    «       » _____________________ 2020 року 


