
Проєкт рішення  

 

Від 28.11.2022                                       м.Бурштин                                        № 4739  

 

 

Про дострокове припинення повноважень депутата  

Бурштинської міської ради восьмого скликання Верестюк  Т. М.   

 

 Відповідно до заяви депутата міської ради Верестюк Тетяни Михайлівни про 

складання повноважень депутата Бурштинської міської ради восьмого скликання за власним 

бажанням (у звʹязку із сімейними обставинами), керуючись пунктом 14 частини першої 

статті 26, частиною першою статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, пунком 2 частини другої статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих 

рад”, міська рада 

вирішила: 

1. Припинити достроково повноваження депутата Бурштинської міської ради 

восьмого скликання Верестюк Тетяни Михайлівни, обраної від Івано-Франківської обласної 

організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», на підставі 

особистої заяви про складення депутатських повноважень, за власним бажанням. 

 2. Невідкладно проінформувати Бурштинську міську територіальну виборчу комісію 

щодо прийнятого радою рішення про дострокове припинення повноважень депутата ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту і секретаря міської 

ради Р.Іванюка.  

 

 

Міський голова                                                                     Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна  записка 

до проєкту рішення ради «Про затвердження списку присяжних» 

1. Обгрунтування прийняття рішення. 

Депутат Бурштинської міської ради Верестюк Тетяна Михайлівна подала заяву  про 

складання повноважень депутата Бурштинської міської ради восьмого скликання за власним 

бажанням (у звʹязку із сімейними обставинами).  

2. Мета прийняття рішення. 

Відповідно до 2 частини другої статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих 

рад” повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково за рішенням 

відповідної ради у зв'язку: 

з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських 

повноважень. 

Депутат повідомляє міську раду про складення повноважень депутата, і рада має 

звернутися до ТВК із відповідною заявою. Відповідно до ч. 1 ст. 49 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» така інформація подається міською радою до ТВК 

невідкладно після дострокового припинення повноважень депутата. 

Бурштинська міська рада є представницьким  органом  Бурштинської міської 

територіальної громади до  повноважень якого, згідно ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» входить розгляд заяви про складання депутатських повноважень. 

 

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

Даний проект рішення  сформовано на підставі пункту 14 частини першої статті 26, 

частини першої статті 49, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

пункту 2 частини другої статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад. 

 

4.Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація рішення не потребує витрат міського бюджету.  

 

Доповідач: Іванюк Роман. 

 

Секретар міської ради                                                             Роман ІВАНЮК 

 


