
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  27.08.2020                                         м.Бурштин                                                        №  338 

 

Про скликання 101 позачергової 

сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання 

 

 Відповідно до п. 8 частини четвертої ст.42, ст.46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись рішенням міської комісії з питань техногенно - 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол від 18.08.2020 № 15): 

 

1. Скликати 101 позачергову сесію міської ради сьомого скликання 31 серпня                  

2020 року о 10:00  в приміщенні палацу культури «Прометей» вул. Міцкевича, 47. 

 

Проєкт порядку денного  101 позачергової  сесії  Бурштинської міської ради сьомого 

скликання 

1. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2020 року. (Проєкт №2115) 

2. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проєкт №2141) 

   Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про затвердження Положення про порядок і правила розміщення на території 

м.Бурштина пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для 

здійснення виїзної торгівлі. (Проєкт №2015) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки і промисловості 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2017 №08/39-17 «Про 

затвердження  Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 

території  м. Бурштин  та с. Вигівка на 2018-2020 рр.».(Проєкт №2143) 

5. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території для 

будівництва індивідуальних авто гаражів в урочищі «Глинище», м. Бурштин, Івано-

Франківської області. (Проєкт №2113) 



6. Про затвердження проекту містобудівної документації «Оновлення генерального 

плану та плану зонування території (у складі генерального плану) с.Вигівка  

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області».(Проєкт №2133) 

Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору містобудування та 

архітектури 

7. Про затвердження фактичної мережі закладів освіти м. Бурштина на 2020/2021 

навчальний рік. (Проєкт № 2162) 

8. Про внесення змін у структуру відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 

та створення Центру професійного розвитку педагогічних працівників. (Проєкт               

№ 2163) 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки 

9. Звіт про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2020 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт № 2149) 

10. Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області. (Проєкт № 2148) 

Доповідач: Л.Левик  – головний бухгалтер КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

11. Депутатські запити. 

12. Різне. 

 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести 101 

позачергову сесію Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для 

населення. 

3. Начальникам відділів виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно 

підготувати матеріали на пленарне засідання сесії. 

4. Розпорядження міського голови від  17.08.2020 № 327 «Про скликання 101 сесії 

Бурштинської міської ради сьомого скликання», від 25.08.2020 № 335 «Про скликання 102 

позачергової сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання» вважати такими, що 

втратили чинність. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Роксолана Джура 

 

 

 

 

 


