
Проєкт рішення 

від 10.02.22                                                                                                                № 4069 

 

Про виконання  «Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки», 

затвердженої рішенням міської ради від 

11.12.2020 №06/2-20 за 2021 рік 

  

         Керуючись ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши інформацію виконавчого органу міської ради та головних розпорядників 

структурних підрозділів міської ради, врахувавши рекомендації постійних депутатських 

комісій міської ради, міська рада 

вирішила: 

 

        1. Інформацію про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 11.12.2020 №06/2-20 за 2021 рік взяти до відома (додається).  

         2. Рішення міської ради від 26 січня 2021 року № 09/7-21 «Про внесення змін до 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

11.12.2020 № 06/2-20» із змінами від   02 березня 2021 року № 06/9-21, від 30 березня 2021 

року № 06/10-21, від 16 квітня 2021 року № 04/11-21, від 21 травня 2021 року № 16/12-21, від 

30 липня 2021 року № 03/16-21, від 27 серпня 2021 року № 02/18-21, від 30 вересня 2021 року 

№ 04/19-21, від 29 жовтня 2021 року № 03/20-21, від 25 листопада 2021 року № 02/22-21, від 

24 грудня 2021 року № 03/25-21, п.1.1. від 28 січня 2022 року № 06/26-22 вважати таким, що 

виконане та зняти з контролю. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину та першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська.  

 

Міський голова                                                                                        Василь АНДРІЄШИН 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Автор проекту: 

Нач. відділу економіки і промисловості:                                        Марія Назар 10.02.22 

 

Начальник управління економіки, 

праці та інвестиційної діяльності                                                    Олег Скриник 10.02.2022 

  

Перший заступник міського голови                                                Ростислав Стасько 10.02.22 

Нач. фінансового відділу                                                                  Ольга Петровська 10.02.22 

Нач.юридичного відділу                                                                    Марія Михайлишин 10.02.22 

Нач. загального відділу                                                                      Марія Яцик 10.02.22 

 

Секретар ради                                                                                       Роман Іванюк 10.02.22 

 

 



 

   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  проєкту рішення Бурштинської міської ради  

  

«Про виконання  «Програми соціально економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», затвердженої 

рішенням міської ради від 11.12.2020 №06/2-20 за 2021 рік» 

 

         1.Суб’єктом подання проекту рішення  Бурштинської міської ради  «Про виконання  

«Програми соціально економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

11.12.2020 №06/2-20 за 2021 рік» на чергове засідання міської  ради є відділ економіки і 

промисловості  Управління економіки, праці та інвестиційної діяльності міської ради. 

 

2. Розробником проекту рішення  та  відповідальною особою за супровід  даного 

проекту рішення є начальник відділу економіки і промисловості, заступник начальника 

управління економіки, праці та інвестиційної діяльності Марія Назар. 

3.  Обгрунтування прийняття рішення: відповідно до повноважень у галузі 

економічного, соціального та культурного розвитку, визначених статтею 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» організація виконання програми соціально-

економічного та культурного розвитку, подання міській раді інформації про хід і результати 

виконання цієї програми. 

          Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері 

бюджетного фінансування є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони 

України про Державний бюджет на відповідний рік,  Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

           Основою для реалізації заходів Програми є проведення системної роботи установ та 

структурних підрозділів міської  ради та всіх зацікавлених установ, підприємств, організацій, 

розташованих на території Бурштинської територіальної громади. 

  

           4. Заслухання інформації про виконання Програми за 2021 рік проводиться з метою 

виконання пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку Бурштинської 

територіальної громади, що стає вагомим підґрунтям для забезпечення збалансованого 

економічного та соціального розвитку території громади. 

 

 5. Реалізація даного проєкту рішення не потребує витрат місцевого бюджету. 

  

 

 Начальник відділу економіки і промисловості,                                                          Марія Назар 

 заст. начальника управління економіки, праці 

 та інвестиційної діяльності 

 

   

  

  



 

  


