
Проект рішення ради 

 

 від 13вересня  2021 року                            м.Бурштин                              № 3173 

 

 

Про створення тимчасової контрольної комісії  

Бурштинської міської ради 

 з питань раціонального використання земель 

 комунальної власності, комунального майна,  

надходжень до місцевого бюджету і тарифів 

 

З метою всебічної та об’єктивної перевірки раціонального використання земель 

комунальної власності, комунального майна, перевірки надходжень до місцевого бюджету та для 

забезпечення захисту прав та інтересів членів Бурштинської територіальної громади, на підставі 

статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 19-21 Регламенту 

Бурштинської міської ради, керуючись статтею 25, пунктом 2 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Утворити тимчасову контрольну комісію Бурштинської міської ради з питань 

раціонального використання земель комунальної власності, комунального майна, надходжень до 

місцевого бюджету і тарифів. 

2. Визначити, що завданням тимчасової контрольної комісії є здійснення заходів щодо 

раціонального використання земель комунальної власності, комунального майна задля збільшення 

дохідної частини місцевого бюджету Бурштинської міської територіальної громади. 

3. Затвердити кількісний склад тимчасової контрольної комісії з 9 осіб, з урахуванням 

по одному представнику від кожної депутатської фракції Бурштинської міської ради та з 

наступним персональним складом (за згодою):  

 

Володимир Рик– голова тимчасової контрольної комісії; 

Члени комісії: 

 Ігор Карвацький; 

Дмитро Симак; 

Марія Козар; 

Ольга Король; 

Марʹяна Федів; 

Ігор Дулик; 

Ігор Харів; 

Андрій Савчак. 

 

4. Тимчасова контрольна комісія створюється для виконання зазначеної роботи на 

строк до _______.09.2022 року. 

5. За результатами роботи тимчасової контрольної комісії, надавати кожних три місяці 

на розгляд Бурштинської міської ради звіт та пропозицій щодо подальшого раціонального 



використання земель комунальної власності, комунального майна та збільшення дохідної частини місцевого 

бюджету. 

6. Організацію виконання даного рішення покласти на голову тимчасової контрольної 

комісії Андрія Савчака. 

7.  Контроль за виконанням рішення покласти  на міського голову Василя Андрієшина. 

 

 

 

 

 

                Міський голова                                                  Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Виконавець___________________________ Ростислав Стасько 

 

Погоджено: 

 

Загальний відділ                                                              Марія Яцик 

 

Юридичний відділ                                                           ______________ 

 

Секретар ради Роман Іванюк 



                                                    Пояснювальна записка  

 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від ____________2021 року 

№____ 

«Про створення тимчасової контрольної комісії Бурштинської міської ради з 

питань раціонального використання земель комунальної власності, комунального 

майна, надходжень до місцевого бюджету і тарифів» 

 

1. Обгрунтування прийняття рішення.  

Відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтей 19-21 Регламенту Бурштинської міської ради, керуючись статтею 25, пунктом 2 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада створює тимчасову контрольну комісію для забезпечення захисту прав та інтересів 

членів Бурштинської територіальної громади. 

2. Мета прийняття рішення.  

Метою прийняття рішення є проведення об’єктивної перевірки раціонального 

використання земель комунальної власності, комунального майна, перевірки надходжень 

до місцевого бюджету, перевірка тарифів, на послуги, що надаються жителям 

Бурштинської територіальної громади.  

3. Нормативно-правова база у даній сфері правового регулювання.  

Даний проект рішення сформовано на підставі статті 48 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтей 19-21 Регламенту Бурштинської міської ради, 

керуючись статтею 25, пунктом 2 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує витрат міського бюджету для забезпечення 

фінансування заробітної плати та матеріально – технічного оснащення. А за результами 

роботи тимчасової  контрольної комісії прогнозується збільшення надходжень до місцевого 

бюджету. 

 

Доповідач: Ростислав  Стасько 

 

 

Перший заступник міського голови                                               Ростислав 

Стасько 



 


