
      

Проект рішення виконавчого комітету 

 

 

 

 

Від 07.10.2022                                    № 230 

 

 

 

 

 

Про затвердження складу  

адміністративної комісії при виконавчому  

комітеті Бурштинської міської ради 

 

 

 

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення своєчасного розгляду справ 

про адміністративні правопорушення, а також запобігання вчиненню нових правопорушень, 

як самими правопорушниками, так і іншими особами, керуючись ст. 38 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та ст. 215 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради (додається). 

2. Рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 6 «Про затвердження складу 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради» вважати 

таким, що втратило чинність. 

3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів ради Івана Драгуна. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

від ___________ № _______ 

 

 

 

 

Склад адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради 

 

 

Драгун Іван Олексійович - заступник міського голови, голова комісії; 

  

Чуйко Володимир 

Тарасович 

- заступник міського голови, заступник голови комісії; 

  

Рибчук Ірина Ярославівна - головний спеціаліст відділу економіки і промисловості 

міської ради, секретар комісії; 

  

Перегельський Андрій 

Петрович 

- головний спеціаліст юридичного відділу міської ради; 

  

Копаниця Володимир 

Михайлович 

- начальник земельно-екологічного відділу міської ради; 

  

Видай Світлана 

Олександрівна 

 

- начальник відділу Центру надання адміністративних послуг 

міської ради;  

  

Білоока Тетяна Іванівна - завідувач сектору, головний архітектор міста сектору 

містобудування та архітектури міської ради; 

  

Джочка Галина Степанівна - провідний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна міської ради. 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради  

«Про затвердження складу адміністративної комісії  

при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради» 

 

 

1.  Обгрунтування необхідності прийняття рішення. 

Даний проект рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про 

затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бурштинської 

міської ради» розроблений у зв’язку з кадровими змінами. 

 

2. Мета прийняття проекту рішення. 

Метою прийняття проекту рішення є затвердження складу адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради в новій редакції. 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення. 

Даним проектом рішення передбачається забезпечити своєчасний розгляд справ 

про адміністративні правопорушення, а також запобіганню вчиненню нових 

правопорушень, як самими правопорушниками, так і іншими особами, та зупинити дію 

рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 6 «Про затвердження складу 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради», по складу 

комісії якої відбулися кадрові зміни. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 215 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Герт. 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                         Ірина ГЕРТ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

_____________2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

_____________2022 

 

Юридичний відділ 

_____________2022 

 

Начальник загального відділу                                                                          М. Яцик 

_____________2022 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                       Н. Кицела 

_____________2022 

 

 


