
 

Проєкт  

рішення міської ради 

 

від 07.06.2022 р                                м. Бурштин                                                             №4541 

   

  

Про затвердження  Статуту  

Бурштинської міської територіальної 

громади 

 

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

інших особливостей здійснення місцевого самоврядування, на основі Конституції України 

та в межах Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись  ст.ст. 19, 

26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про 

державну реєстрацію статутів територіальних громад, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 N 1150, враховуючи  пропозиції постійних 

комісій ради, міська рада 

 

в и р і ш и л а: 

 

  1. Затвердити Статут Бурштинської міської територіальної громади (додається). 

  2. Ввести в дію Статут Бурштинської міської територіальної громади з часу його 

реєстрації обласним територіальним управлінням юстиції відповідно до Положення про 

державну реєстрацію статутів територіальних громад, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 N 1150. 

   3. Відділу цифрової трансформації та інформаційної політики Бурштинської 

міської ради (Орися Перепічка) забезпечити розміщення  рішення на офіційному веб-сайті 

міської ради. 

   4. Вважати такими, що втратили чинність рішення Бурштинської міської ради 

«Про затвердження Статуту територіальної громади м.Бурштин та с.Вигівка Івано – 

Франківської області» №10/54-15  від 29 травня 2015 року, «Про затвердження Положення 

про порядок подання та розгляду електронних петицій» від 24.12.2015 №08/04-15, «Про  

затвердження Положення  про громадські слухання в м.Бурштин та с.Вигівка» від 

04.03.2016 №12/07-16.  

   5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Романа Іванюка. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 
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Пояснювальна  записка 

до проєкту рішення  рішення ради «Про затвердження Статуту Бурштинської 

міської територіальної громади» 

 

1. Обгрунтування прийняття рішення. 

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

інших особливостей здійснення місцевого самоврядування Бурштинська міська рада як 

представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції України та в 

межах Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» приймає статут 

територіальної громади. 

2. Мета прийняття рішення. 

Будь-яка фізична особа, яка в Україні перебуває у межах територіальної громади на 

законних підставах та місце проживання якої зареєстроване у встановленому законом 

порядку, є жителем територіальної громади та має право на участь у вирішенні питань 

місцевого значення, крім окремих випадків, обумовлених наявністю визначених законом 

ознак – громадянства, вимог до повної дієздатності тощо. 

 Статут є єдиним документом, що ухвалюється на місцевому рівні та яким можна 

визначити порядок реалізації таких інструментів безпосередньої участі жителів 

територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, як загальні збори 

громадян та місцеві ініціативи. 

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

Даний проект рішення  сформовано на підставі статей ст.ст. 19, 26, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про державну реєстрацію статутів 

територіальних громад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 

липня 1998 N 1150 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація рішення потребує витрат міського бюджету оскільки здійснюється  

реєстрація Статуту згідно Положення про державну реєстрацію статутів територіальних 

громад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 N 1150 

обласним територіальним управлінням юстиції. 

 

Доповідач: М. Михайлишин. 

 

 

Начальник  юридичного відділу                                                  Марія МИХАЙЛИШИН 
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Підготувала:                                                                                                          М.Михайлишин 

__________ 2022 

 

 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                                                           Р. Стасько 

__________ 2022 

 

 

Начальник загального відділу                                                                                     М. Яцик 

__________ 2022 

 

Керуюча справами Н.Кицела 

__________ 2022 

 


