УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 14.02.2020

м.Бурштин

№ 67

Про скликання 90 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 90 сесію міської ради сьомого скликання 26 лютого 2020 року о 10:00 в
приміщенні будинку культури ім. Тараса Шевченка вул. Степана Бандери, 60.
Проєкт порядку денного 90 сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання
1.

Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проєкт №1940)

2.

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу
Про затвердження розпоряджень міського голови «Про виділення коштів з Фонду
міської ради на виконання депутатських повноважень» за 2019 рік.(Проєкт №1942)

3.

Доповідач: І.Федунків – головний бухгалтер
Про погодження створення Бурштинської амбулаторії загальної практики-сімейної
медицини

як

підприємства

структурного

підрозділу

Комунального

«Бурштинський міський центр первинної

допомоги» Бурштинської міської ради

некомерційного
медико-санітарної

Івано-Франківської області. (Проєкт

№1970)
Доповідач: О.Савчин
підприємства

- головний лікар комунального некомерційного

«Бурштинський міський центр первинної

допомоги» Бурштинської міської ради
4.

медико-санітарної

Івано-Франківської області

Про роботу комісії з питань бюджету та економічного розвитку за 2019 рік.
(Проєкт №1932)
Доповідач: В.Рик – голова комісії

5.

Про роботу комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального
господарства за 2019 рік. (Проєкт №1933)

6.

Доповідач: Т.Попик – голова комісії
Про роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2019 рік. (Проєкт №1934)
Доповідач: І.Мазур – голова комісії

7.

Про роботу комісії земельної та з питань екології за 2019 рік. (Проєкт №1935)

8.

Доповідач: О.Драбчук – заступник голови комісії
Про роботу комісії з питань законності та етики за 2019 рік. (Проєкт №1936)
Доповідач: Л.Горват – голова комісії

9.

Про виконання плану роботи Бурштинської міської ради за 2019 рік. (Проєкт
№1938)
Доповідач: Б.Рибчук – секретар міської ради

10. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель в
новій

редакції,

затвердженого

рішенням

міської

ради

від

25.06.2019

№ 05/76-19.(Проєкт №1937)
Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки і промисловості
11. Про звіт щодо виконання Програми розвитку освіти міста Бурштина та села
Вигівки на 2019 рік.(Проєкт №1939)
Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
12. Про внесення змін у додаток до «Програми функціонування Центру надання
адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки». (Проєкт №1941)
Доповідач: І.Кунів – начальник відділу «ЦНАП»
13. Про

виконання

Програми

фінансового

забезпечення

правової

роботи

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2019 рік в особі
юридичного відділу. (Проєкт №1956)
Доповідач: А.Пергельський – головний спеціаліст юридичного відділу
14. Про виконання міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури
і спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2019 рік.(Проєкт №1957)
15. Про виконання міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку
дітей та учнівської молодів м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за
2019 рік.(Проєкт №1958)
16. Про виконання

програми фінансової підтримки громадської організації

«Бурштинська міська федерація футболу» за 2019 рік. (Проєкт №1959)
17. Про виконання
організації

програми розвитку та фінансової підтримки громадської

фізкультурно-спортивного

2019 рік.(Проєкт №1961)

спрямування

НФК

«Бурштин»

за

18. Про звіту про виконання міської цільової

соціальної програми «Молодь

Бурштина»на 2017 – 2020 роки»за 2019 рік. (Проєкт №1967)
19. Про виконання міської цільової соціальної програми «Національно-патріотичного
виховання дітей та молоді Бурштинської міської ради на 2019-2021 роки» за
2019 рік вибулих громадян. (Проєкт №1969)
Доповідач: М.Козар - начальник відділу у справах молоді і спорту
20. Про виконання заходів «Програми соціального захисту населення міста Бурштин
та села Вигівка на 2019-2020 роки» у 2019 році. (Проєкт №1962)
21. Про виконання заходів «Програми соціальної підтримки сімей
постраждалих під час масових

загиблих і

акцій громадського протесту в період з 21

листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників
правоохоронних

органів, учасників бойових дій, осіб,які перебувають чи

перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших
громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній
операції в районах її проведення на 2019-2020 роки м.Бурштин та с.Вигівка» у
2019 році. (Проєкт №1963)
Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення
22. Про виконання Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та
грошовими винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчого
комітету на 2017 – 2019 роки. (Проєкт №1965)
23. Про

виконання

Програми

фінансового

забезпечення

кадрової

роботи

Бурштинськоїміської ради Івано-Франківської області на 2019 рік в особі сектору
кадрової роботи. (Проєкт №1966)
Доповідач: І.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи
24. Про надання дозволу КП «Житловик» на списання основних засобів. (Проєкт
№1964)
Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово – комунального
господарства і обліку комунального майна
25. Про затвердження Положення Про порядок проведення земельних аукціонів на
території Бурштинської міської ради. (Проєкт №1864)
26. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності у сфері оцінки землі на території Бурштинської міської ради в новій
редакції. (Проєкт №1865)

27. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду
охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на
2020 рік». (Проєкт №1960)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно - екологічного відділу
Земельні питання
28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність
(громадянка Сидорук Л.С.). (Проєкт №1943)
29. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у
приватну власність (громадянин Токарський С.М.).(Проєкт №1944)
30. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Петрів Ользі
Любомирівні на продаж земельної ділянки не сільськогосподарського призначення
в м. Бурштин по вул. Р.Шухевича, 15 В. (Проєкт №1945)
31. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення садівництва

з передачею у приватну власність ( громадянин

Мариновський Я.П.).(Проєкт №1946)
32. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки

для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну
власність (громадянка Тимінська Л.Р.).(Проєкт №1947)
33. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею
у приватну власність (громадяни Тимінська Л.Р., Гутій О.В.). (Проєкт №1948)
34. 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(громадяни Бойцун Г.С., Собчишин Л.С., Тимінський М.В.). (Проєкт
№1949)
35. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва

індивідуального

гаража

з

(громадянка Чернюк В.І.). (Проєкт №1950)

передачею

у приватну власність

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування

індивідуального

гаража

з

передачею

у

приватну

власність(громадянин Городецький І.Ю.). (Проєкт №1951)
37. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів, з передачею у
приватну власність (громадянка Футерко Н.О.).(Проєкт №1952)
38. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва

індивідуального

гаража

з

передачею

у приватну власність

(громадянка Ухман М.М.). (Проєкт №1953)
39. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у
приватну власність (громадянин Нарватов В.О.). (Проєкт №1954)
40. 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(громадянка Гутій Г.В.). (Проєкт №1955)
41. Про зняття з загальної черги для одержання земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна
ділянка). (Проєкт №1968)
42. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку,господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) громадянину
Паньківу С.В.(Проєкт №1972)
43. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для ведення садівництва громадянину Паньківу
С.В.(Проєкт №1973)
44. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального
гаража громадянину Паньківу С.В.(Проєкт №1974)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно - екологічного відділу
45. Відповіді на депутатські запити.
46. Депутатські запити.
47. Різне.

2. Організаційному відділу запросити на сесію депутатів обласної ради, голову Івано Франківської обласної ради, голову Івано-Франківської обласної державної
адміністрації, керівників підприємств, установ, організацій, керівників політичних
партій, представників засобів масової інформації.
3. Начальникам відділів виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно підготувати
матеріали на пленарне засідання сесії.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Роксолана Джура

Підготовив:
Секретар міської ради

Погодив:

Б.Рибчук

