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 Від 27.12. 2022 р.           № 4784 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

 

Про  внесення змін до комплексної Програми  

розвитку галузі культури Бурштинської міської   

територіальної громади на 2022-2024 рр. 

 

  

 

         Керуючись ст.ст. 25, 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України  «Про культуру»,  відповідно до рішення  Бурштинської міської ради від 28 

січня 2022 року № 19/26-22 «Про комплексну Програму розвитку галузі культури 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024 рр.» враховуючи потреби нашої 

громади , враховуючи пропозиції комісій ради, міська рада  

вирішила: 

 

1. Підпункт 4.2 пункту 4 «Духовний розвиток громадян (паломницький туризм)» 

підпрограми IV «Розвиток туристичної галузі» Додатку 2 до комплексної Програми розвитку 

галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024 рр.», викласти в 

новій редакції: 

« п.4.2 Підтримка релігійних організацій у духовному розвитку, соціальному 

забезпеченню (виховання молоді за християнськими цінностями; передпроектні роботи: 

Виготовлення ескізного проекту «Реконструкція громадської будівлі під медичний центр 

надання допомоги маломобільним групам населення (ММНГ) за адресою: Івано-Франківська 

обл. м. Бурштин вул.Міцкевича 43 (1 етап)») 

2. Координацію за виконання рішення покласти на  начальника відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків міської ради Тетяну ЗОРІЙ. 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, 

Володимира ЧУЙКА, постійну комісію з питань гуманітарних питань Ігоря ХАРІВА. 

 

 

 

 
 

 

 

  Міський голова                 Василь АНДРІЄШИН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підготувала: 

Начальник відділу культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків                                                 Т. ЗОРІЙ 

  

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                                                    В. ЧУЙКО 

 

 

Юридичний відділ                                          

                             

 

Начальник фінансового відділу                                                                            О. ПЕТРОВСЬКА 

                             

 

 

Секретар міської ради                                                                                            Р. ІВАНЮК  

 

 

Начальник загального відділу                                                                               М. ЯЦИК 

 

 



Пояснювальна записка 

До проєкту рішення Бурштинської міської ради від  27.12.2022 р.  №4784                           

Про  внесення змін до комплексної Програми 

розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2024 рр. 

 

 

1. Юридична особа: 

 – Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради. 

2. Місце розташування ( юридична адреса): 

- м. Бурштин вул. Січових Стрільців 4;  

3. Обґрунтування прийняття рішення: Беручи до уваги протокол № 32 від 23 грудня 

2022 року засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, просимо внести 

зміни в рішення від 21.10.2022 № 01/39-22 п. «Відділ культури і туризму» КФК 

1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» викласти в такій редакції:    

Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 

2022-2024 рр. (Передпроектні роботи: Виготовлення ескізного проекту «Реконструкція 

громадської будівлі під медичний центр надання допомоги маломобільним групам 

населення (ММНГ) за адресою: Івано-Франківська обл. м. Бурштин вул. Міцкевича 43 

(1 етап)») 

Прийняття даного рішення сприятиме підтримці релігійної структури та створенню 

умов для проведення  реабілітації потребуючої категорії населення. Релігія виконує 

одну  з  найважливіших функцій, забезпечуючи процес розв’язання життєво важливих 

суперечностей і проблем людського буття, психологічно компенсує обмеженість, 

безсилля, залежність людей від об’єктивних умов існування, наповнює новим змістом 

сенс їхнього життя. 

4. Мета прийняття рішення: 

Орган місцевого самоврядування повинен відстоювати інтереси та забезпечувати 

потреби  своєї громади. Створення центру реабілітації, який на даний час відсутній на 

території Бурштинської міської територіальної громади, надасть можливість 

своєчасного надання послуг категорії населення, яке задіяне в обороні країни від 

агресора. 

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання:   

Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом  України  «Про свободу совісті та релігійні організації», Законом України  

«Про культуру». 

6. Фінансово-економічне обґрунтування: 

           Реалізація  рішення потребує  витрат міського бюджету в межах кошторисних        

призначень.        

 

 

 

Доповідач 

Начальник Відділу культури,  

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради                                                                                                              Т. ЗОРІЙ 


