УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від. 17.01.2020

м. Бурштин

№

$

Про скликання 88 сесії
Бурштинської міської ради
сьомого скликання
Відповідно до п. 8 частини четвертої ст.42. ст.46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:
1,

Скликати 88 сесію міської ради сьомого скликання 29 січня 2020 року о 10:00 в
приміщенні будинку культури ім, Тараса Шевченка вул. Степана Бандери. 60.
Проект порядку денного 88' сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання

1. Про надання дозволу на використання зображення герба і прапора міста. (Проект
№>1894).
2. Про надання дозволу на використання зображення герба і прапора міста. (Проект
№>1895).
Доповідач: Ї.Мельник - головний спеціаліст юридичного відділу
3. Про затвердження міської цільової програми «Захисник Вітчйзяи» на 2020 рік.,
(Проект №°1902).
Доповідач: В.Гулик - перший заступник міського голови
4. Про внесення змін до рішення міської ради №> 08/66-19 від 24.01.2019 року «Про
затвердження «Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської
міської ради Івано-Франківської області на 2019-2020 рр. (Проект №>1922).
Доповідач: Ї.Рибчук — головний спеціаліст ^відділу економіки і
промисловості
5. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік, (Проект №2-1918),
6. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проект №>1917).
Доповідач: О.Петровська - начальник фінансового відділу
7. Про виділення коштів. (Проект №21896).
Доповідач: С.Конур - начальник відділу соціального захисту населення
8. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розви тку м. Бурштина та
с. Вигівка на 2019 рік. (Проект №1905).
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12, Про безоплатну передачу інших необоротних мале ріал;.« діл -о. лоті: до баланс
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14, Про безоплатну передачу інших необоротним матеріальних актині а на баланс .№
«Житлових». (Проект №1927),
Доповідач: І.Федуиків - головний булга пдр
15, Про затвердження містобудівної документації «Детальний план іеритирз по в
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16, Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території окоемої
земельної ділянки площею 0,0147 та на вул. б. Бакзерщ б/їі в ш Бушлітш Івани
Франківської області». (Проєк з N61904 і
17, Про затвердження мїстобулівшд зелучухтз дії
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Франківської області». (Проект №19051
18, Про внесення змін до виненнн міської’ ради б’б. сесії третього лшзокгаїіичноо
скликання від 10,09.1999 р. «Про нерейменуванея частики вулиці С, Г чйтюжхл л л . д№1906),
Доповідачі Т.Білоока -- завідувач сектору дзтззб, х у ня гд артз техгху«
19, Про План природоохоронних заходів з місцевого фонд;, охорони навло.лшутз-ихт
природного середовища по Бурштинській міській раді на 21610 ei«, ■; «дддт «,;
20, Про вкесекня змін в рішення міської ради від 24,01 2019 з біт- ■ - • -діл-.- з«'-.з»: ■
змін в рішення міської ради від 26X1,2018 № 03/44-18 «Про внесення «ншз Ддіпьдш
програму у галуні розвитку земельних відносин на території БурТитиксьдої мкхмої уз з

2017-2020 роки». (Проект №1899).
Доповідачів.М.Копаниця - начальник земельно - »кслоі' ічшл'о відділу
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32, Про надання дозволу на -виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (гр. гр, Кобель
П.Г., Шаповайло М.М,, Возняк МІМ., Іванків 1,0,. Костецький Ю.Є., Горішний Б,В.
БілоокаТ.І., Любінець Г.М., Максимів М.Б.), (Проект №1920),
Доповідач:В.М.Копаниця - начальник земельно - екологічного відділу
33, Відповіді на депутатські запити,
34. Депутатські запити,
35. Різне,
2. Організаційному відділу запросити на сесію депутатів обласної ради, голову Івако
Франківеької обласної ради, голову Івано-Франківської обласної державно;
адміністрації, керівників підприємств, установ, організацій, керівників політичний
партій, представників засобів масової інформації
3. Начальникам відділів виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно тліти: уватя
матеріали на пленарне засідання сесії.
4. Контроль за виконанням даног о розпорядження залишаю за собою'.

Міський голова

Роксолана Джура

