УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 18.09.2020

м.Бурштин

№ 366

Про скликання 103 сесії
Бурштинської міської ради
сьомого скликання
Відповідно до п.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Скликати 103 сесію міської ради сьомого скликання 30 вересня 2020 року о 10:00 в
приміщенні будинку культури ім. Тараса Шевченка вул. Степана Бандери, 60.
Орієнтовний порядок денний 103 сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання
1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проєкт №2180)
Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу
2.

Про перейменування відділу у справах молоді і спорту у відділ у справах сім’ї, гендерної
політики, молоді та спорту Бурштинської міської ради. (Проєкт №2183)
Доповідач: М.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту

3. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 № 07/12-16 «Про
затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її
виконавчих органів».(Проєкт №1729)
Доповідач: І.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи
4. Про внесення змін в штат структури відділу соціального захисту населення Бурштинської
міської ради .(Проєкт №2154)
Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення
5. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс відділу
освіти і науки Бурштинської міської ради. (Проєкт №2150)
6. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс третьої
Державній пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України в ІваноФранківській області. (Проєкт №2151)

7. Про безоплатну передачу основних засобів на баланс КНП «Бурштинська центральна
міська лікарня». (Проєкт №2152)
8. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс відділу
культури,туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради. (Проєкт №2153)
Доповідач: І.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби
9. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та
с.Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.11.2019
№18/84-19.(Проєкт № 2170)
Доповідач:М.Назар – начальник відділу економіки і промисловості
10. Про внесення зміни до генерального плану міста Бурштин суміщеного з детальним
планом території по вул. Січових Стрільців, б/н. (Проєкт № 2112)
Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури
11. Про відмову у наданні в користування на праві оренди земельної ділянки для сінокосіння
та випасання худоби із земель сільськогосподарського призначення комунальної
власності (громадянин Михайлишин С.П.). (Проєкт №2181)
12. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для сінокосіння та випасання худоби із земель сільськогосподарського
призначення комунальної власності з передачею в оренду громадянину Михайлишину
С.П. (Проєкт №2182)
13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель
населеного пункту м. Бурштин Івано-Франківської області.(Проєкт №1868)
14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель
населеного пункту с. Вигівка Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.
(Проєкт №1869)
15. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності під громадське пасовище із земель міської ради. (Проєкт
№2169)
16. Про внесення до переліку земельних ділянок, які пропонуються для продажу на
земельних торгах (аукціонах).(Проєкт №2176)
17. Про затвердження стартової плати за користування земельною ділянкою
несільськогосподарського призначення, право оренди якої підлягає продажу на
конкурентних засадах (земельних торгах) в м. Бурштин, вул. С.Бандери б/н, площею
0,0147 га та затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки.(Проєкт №2177)
18. Про затвердження стартової плати за користування земельною ділянкою
несільськогосподарського призначення, право оренди якої підлягає продажу на
конкурентних засадах (земельних торгах) в м. Бурштин, вул. Будівельників б/н, площею

0,0278 га та затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки. (Проєкт
№2178)
Доповідач:В.Копаниця – начальник земельно - екологічного відділу
19. Відповіді на депутатські запити.
20. Депутатські запити.
21. Різне.
2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести 103 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. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Секретар міської ради

Богдан Рибчук

