
 

                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 листопада 2022 року                                                                                                       № 30/40-22 

м.Бурштин 
 

Про внесення змін до рішення Бурштинської 

міської ради «Про затвердження Статуту  

Бурштинської міської територіальної громади»  

від 30.09.2022 року № 05/38-22 
 

 

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. 19, п.48 

ст.ст. 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 
 

вирішила: 
 

1. Внести  зміни до рішення Бурштинської міської ради «Про затвердження Статуту 

Бурштинської міської територіальної громади» від 30.09.2022 року №05/38-22 та викласти 

його в такій редакції: 

«1.Скасувати державну реєстрацію Статуту територіальної громади міста Бурштин 

та села Вигівка Івано – Франківської області, затвердженого рішенням Бурштинської 

міської ради від 29 травня 2015 року №10/54-15. 

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

3. Міському голові Василю Андрієшину: 

-  подати  заяву до Західного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції про 

скасування державної  реєстрації Статуту територіальної громади міста Бурштин та села 

Вигівка Івано – Франківської області; 

- здійснити державну реєстрацію Статуту Бурштинської міської територіальної 

громади. 

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

державної реєстрації відповідно до Положення про державну реєстрацію статутів 

територіальних громад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 

липня 

1998 N 1150. 



5. Відділу цифрової трансформації та інформаційної політики Бурштинської міської 

ради  забезпечити розміщення рішення на офіційному веб-сайті міської ради. 

6. Вважати такими, що втратило чинність рішення Бурштинської міської ради: «Про 

затвердження Статуту територіальної громади міста Бурштин та села Вигівка Івано- 

Франківської області» № 10/54-15  від 29 травня 2015; «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. 

7. Координацію роботи за виконанням рішення та Статуту покласти на юридичний 

відділ Бурштинської міської ради. 

8.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (В. Федорняк), секретаря 

міської ради Романа Іванюка. 

 

 

 

  Міський голова                                                           Василь АНДРІЄШИН 


