УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 26.08.2020

м. Бурштин

№ 337

Про скликання чергового
засідання виконавчого комітету
На виконання Розділу IV Регламенту виконавчого комітету міської ради,
затвердженого рішенням виконкому від 30.07.2020 № 73 «Про затвердження Регламенту
виконавчого комітету міської ради в новій редакції», п.3, 20 частини четвертої ст.42, Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Скликати засідання виконавчого комітету міської ради 31 серпня 2020 року о
15.00 годині дистанційно в режимі відео конференції у залі засідань за адресою:
м.Бурштин, вул. Січових Стрільців,4.
2. Погодити порядок денний засідання виконкому міської ради згідно з
додатком.
3. Начальникам відділів виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно
підготувати матеріали на засідання виконавчого комітету міської ради.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Роксолана Джура

ДОДАТОК
до розпорядження
міського голови
від 26.08.2020 № 337
Порядок денний
засідання виконкому міської ради
1. Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у структурних
підрозділах Бурштинської міської ради за І півріччя 2020 року (проєкт № 1254)
Доповідає М.Яцик
2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради
за І півріччя 2020 року (проєкт № 1255)
Доповідає Л.Сьома
3. Про виконання фінансового плану ІІ квартал 2020 року Комунального некомерційного
підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Бурштинської міської ради (проєкт № 1270)
Доповідає О.Савчин
4. Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати у
Бурштинській міській дитячій музичній школі на 2020-2021 навчальний рік (проєкт № 1239)
Доповідає Т.Зорій
5. Про відведення місць для розміщення матеріалів передвиборчої агітації (проєкт № 1274)
6. Про зняття з контролю рішень виконкому (проєкт № 1256)
7. Про втрату чинності рішення виконкому від 24.11.2016 № 253 «Про надання Чолій Любов
Тарасівні статусу дитини-сироти та такої, що потребує опіки» (проєкт № 1269)
Доповідає С.Видай
8. Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти міста (проєкт №
1273)
Доповідає І.Томин
9.Розгляд заяв.
Перелік заяв, клопотань, які виносяться на розгляд
виконавчого комітету міської ради
31 серпня 2020 року
№
з/п
1

Зміст заяви, клопотання
Про звільнення від оплати за харчування дітей
у дошкільних навчальних закладах

Номер
проєкту
1272

Доповідач
І.Томин,
Н.Тварок

2

Про надання дозволу на встановлення
велопарковки на території м.Бурштин

1262

С.Видай

3

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації на підключення газу до
житлового будинку

1263,
1266

В.Гулик

4

Про оформлення права власності на квартири
за громадянами м.Бурштин

1267,
1271

В.Гулик

5

Про відмову гр.Череватому Ю.М. у наданні
дозволу на облаштування тимчасової стоянки
автотранспорту по вул. Калуська в м. Бурштин

1268

Т.Білоока

6

Про доцільність і строки влаштування
дітей на цілодобове перебування до
закладу, який здійснює інституційний
догляд і виховання дітей

1275

С.Козар

7

Про встановлення порядку участі батька у
вихованні дитини

1280

С.Козар

8

Про влаштування дитини, позбавленої
батьківського піклування

1281

С.Козар

9

Про доцільність і строки влаштування дітей на
цілодобове перебування до закладу, який
здійснює інституційний догляд і виховання
дітей

1282,
1283

С.Козар

10

Про надання дозволу на укладання
договору купівлі-продажу квартири
від імені малолітньої дитини, щодо
відчуження житла співвласниками
якого вона є

1276
1277
1278
1279

С.Козар

10.РІЗНЕ
Керуючий справами
виконавчого комітету

Світлана Видай

