
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
Від 27 січня 2023 року                                                                                               № 01/43-23 

м. Бурштин 

 

Про визнання повноважень (заміщення) депутата  

Бурштинської міської ради восьмого скликання 

 

Відповідно до частини 1 статті 90 Закону України «Про місцеві вибори», частини 

третьої статті 4, п.2 частини другої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» та частини першої статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення Бурштинської міської ради від 08.12.2022 № 07/41-22 «Про дострокове припинення 

повноважень депутата Бурштинської міської ради восьмого скликання Верестюк Т.М.», на 

підставі Постанови Бурштинської міської територіальної виборчої комісії Івано-

Франківського району Івано-Франківської області від 05 січня 2023 року № 2 «Про 

реєстрацію депутата Бурштинської міської ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від 

Івано-Франківської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина» у єдиному багатомандатному виборчому окрузі», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Інформацію голови Бурштинської міської територіальної виборчої комісії за 

Постановою Бурштинської міської ТВК від 05 січня 2023 № 2 року «Про реєстрацію 

депутата Бурштинської міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Івано-

Франківської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина» у єдиному багатомандатному виборчому окрузі» взяти до відома. 

2. Визнати повноваження депутата Бурштинської міської ради восьмого скликання 

Данилюка Володимира Дмитровича, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у 

депутати від Івано-Франківської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина» у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

3. Внести зміни в пункт 2 рішення Бурштинської міської ради від 27.11.2020              

№ 10/1-20 «Про утворення постійних комісій Бурштинської міської ради, затвердження їх 

складу», включивши до складу постійної комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту Данилюка Володимира Дмитровича і 

виключивши зі складу цієї комісії Верестюк Тетяну Михайлівну. 

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

Романа Іванюка та голову постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту Володимира Федорняка. 

 

 

 

  Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 


