
 

                                                                                                                    

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                  
 

                            

 

Від 21.06.2022                       м. Бурштин                                      №284 

 

 

Про організацію та проведення 

громадського обговорення проекту 

Статуту Бурштинської міської  

територіальної громади 
  

Керуючись ст. 19, п. 20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  з метою створення сприятливих умов для реалізації членами громади прав на 

участь у здійсненні місцевого самоврядування та подальшому розвитку інститутів 

безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, виражаючи волю 

громади, дбаючи про забезпечення демократичних засад місцевого самоврядування, та з 

метою врахування, історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших 

особливостей місцевого самоврядування в Бурштинській міській територіальній громаді: 

1. Утворити підготовчий комітет для проведення заходів з організації громадського 

обговорення проекту Статуту Бурштинської міської територіальної громади та затвердити 

його склад (додаток 1). 

2. Провести протягом місяця, починаючи з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті 

відповідного повідомлення, громадське обговорення проекту Статуту Бурштинської міської 

територіальної громади. 

3. Визначити відповідальними за проведення громадського обговорення секретаря 

Бурштинської міської  ради Іванюка Романа Степановича та старост старостинських округів 

Бурштинської  міської територіальної громади. 

4. Відповідальним особам: 

- секретарю ради Роману Іванюку підготувати на офіційному веб-сайті Бурштинської 

міської ради та на дошках оголошень в старостинських округах повідомлення про 

проведення громадського обговорення проекту Статуту Бурштинської міської  

територіальної громади; 

- провести громадські слухання з обговорення зазначеного проекту в місті Бурштин та 

старостинських округах Бурштинської міської територіальної громади згідно визначеного 

часу та місця проведення (додаток 2); 



- протягом 10 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) підготувати 

звіт i узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення 

громадського обговорення, та надати його підготовчому комітету з підготовки проекту 

статуту Бурштинської міської територіальної громади. 

Коло запрошенних для участі: члени Бурштинської територіальної громади, посадові 

особи органів місцевого самоврядування, депутати міської ради, представники політичних та 

громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій та інші. 

5. Визначити, що: 

пропозиції (зауваження) мешканців громади, бажаючих долучитися до 

громадського  обговорення проекту  Статуту,  подаються в письмовій формі, надсилаються 

електронною поштою на офіційну електронну адресу Бурштинської міської ради: 

 br-mrada@ukr.net чи поштову адресу: 77111, Івано – Франківська область, Івано - 

Франківський район, м. Бурштин, вул. Січових Стрільців, 4, із зазначенням прізвища, ім’я, 

побатькові й адреси особи, яка ïx подає; 

юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із 

зазначенням свого найменування та місцезнаходження; 

анонімні  пропозиції (зауваження)  не розглядаються. 

пропозиції (зауваження), отримані в ході проведення громадського обговорення, 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті. 

6. Секретарю Бурштинської міської ради Романі Іванюку за результатами громадського 

обговорення внести на розгляд міської ради відповідний проект рішення Бурштинської 

міської ради. 

7. Відділу цифрової трансформації та інформаційної політики Бурштинської міської 

ради (Орися Перепічка): 

- створити на офіційному веб-сайті сторінку «Громадське обговорення проекту Статуту 

Бурштинської міської  територіальної громади» для розміщення пропозицій (зауважень) 

мешканців громади, бажаючих долучитися до громадського обговорення; 

- забезпечити оприлюднення повідомлення про проведення громадського обговорення 

на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради. 

- провести реєстрацію громадських слухань в Книзі реєстрації місцевих ініціатив, 

загальних зборів, громадських слухань Бурштинської міської територіальної громади; 

- довести до відома громадян дане розпорядження та дату проведення громадських 

слухань шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Бурштинської міської ради та 

на дошках оголошень в старостинських округах. 

- забезпечити фотофіксацію на громадських слуханнях 

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

   

  

Міський  голова                                                      Василь АНДРІЄШИН 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від__________ №_______ 

Склад підготовчого комітету 

з проведення заходів з організації громадського обговорення проекту 

 Статуту Бурштинської міської територіальної громади  

Іванюк Роман Степанович – секретар міської ради; 

Чуйко Володимир Тарасович – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів; 

Кицела Надія Юліанівна – керуючий справами виконкому; 

Сенчина Тетяна Мирославівна – депутат міської ради (за згодою); 

Рик Володимир Любомирович - депутат міської ради (за згодою); 

Михайлишин Марія Ярославівна – начальник юридичного відділу; 

Скринник Олег Богданович - начальник управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності; 

Зорій Тетяна Михайлівна – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх звʹязків;  

Марчук Наталія Ярославівна – провідний спеціаліст загального відділу; 

Староста відповідного  старостинського округу. 

 

 

 

Начальник юридичного відділу                                               М. Михайлишин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від__________ №_______ 

 

 

Місце проведення громадських слухань з обговорення проекту Статуту Бурштинської 

міської територіальної громади: 

актовий зал Будинку культури імені Т. Шевченка місто Бурштин вул. С. Бандери, буд.60, 

05.08.2022 року 17:30 год. (при умові дотримання всіх карантинних заходів). 

актовий зал будинку культури по вул. Шевченка,18 в с. Бовшів, Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області 26.07.2022 року 17.30год. (при умові 

дотримання всіх карантинних заходів).  

актовий зал будинку культури по вул.Проспект Шевченка, 1 в с. Задністрянське, 

Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області 27.07.2022 року 17.30год. 

(при умові дотримання всіх карантинних заходів).  

актовий зал будинку культури по вул. Шевченка, 50 в с. Демʹянів, Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області 28.07.2022 року 17.30год. (при умові 

дотримання всіх карантинних заходів).  

актовий зал будинку культури по вул. Б.Хмельницького в с.Коростовичі, Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області 22.07.2022 року 17.30год. (при умові 

дотримання всіх карантинних заходів).  

актовий зал будинку культури по вул. І.Франка, 102 в с. Озеряни, Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області 25.07.2022 року 17.30год. (при умові 

дотримання всіх карантинних заходів).  

актовий зал будинку культури по вул. Незалежності, 23 в с.Сарники, Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області 02.08.2022 року 17.30год. (при умові 

дотримання всіх карантинних заходів).  

актовий зал будинку культури по вул. І. Франка,14 в с.Тенетники, Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області 29.07.2022 року 17.30год. (при умові 

дотримання всіх карантинних заходів).  

актовий зал будинку культури по вул. Я.Осмомисла в с. Насташине, Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області 01.08.2022 року 17.30год. (при умові 

дотримання всіх карантинних заходів).  

актовий зал будинку культури по вул.І.Кліща, 1а в с.Юнашків, Бурштинської територіальної 

громади Івано-Франківської області 03.08.2022 року 17.30год. (при умові дотримання всіх 

карантинних заходів).  

актовий зал будинку культури по вул.Польова,1 в с.Старий Мартинів, Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області 04.08.2022 року 17.30год. (при умові 

дотримання всіх карантинних заходів).  

 

Начальник юридичного відділу                                               М. Михайлишин 

 


