УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 07.10.2020

м. Бурштин

№ 379

Про скликання позачергового
засідання виконавчого комітету
Керуючись ст.20 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. 20 частини четвертої ст.42, Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Скликати чергове засідання виконавчого комітету міської ради 09 жовтня 2020 року
о 15.00 годині у залі засідань за адресою: м.Бурштин, вул. Січових Стрільців,4.
2. Погодити порядок денний позачергового засідання виконкому міської ради
згідно з додатком.
3. Начальникам відділів виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно
підготувати матеріали на позачергове засідання виконавчого комітету міської ради.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Роксолана Джура

ДОДАТОК
до розпорядження
міського голови
від 07.10.2020 № 379
Порядок денний
Позачергового засідання виконкому міської ради
1. Про внесення змін до фінансового плану за III та IV квартал 2020 року Комунального
некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (проєкт № 1301)
Доповідає О.Савчин
2. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого
централізованого водовідведення (проєкт № 1264)
Доповідає І.Бандура, В.Марчук

водопостачання та

3. Про втановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами
(проєкт № 1265)
Доповідає І.Бандура, В.Марчук
4. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та
послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води
ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
(проєкт № 1290)
Доповідає Ірина Бандура та представник
ВП«БУРШТИНСЬКАТЕПЛОВАЕЛЕКТРИЧНАСТАНЦІЯ»АТ«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
5. Про зняття з контролю рішень виконкому (проєкт № 1305)
6. Про затвердження розпоряджень міського голови (проєкт № 1306)
Доповідає С.Видай
7.Розгляд заяв.

№
з/п
1
2

3

Перелік заяв, клопотань, які виносяться на розгляд
виконавчого комітету міської ради
09 жовтня 2020 року
Зміст заяви, клопотання
Номер
проєкту
Про звільнення від оплати за навчання в
1304
Бурштинській ДМШ
Про надання дозволу на встановлення
1302
торгових павільйонів ФОП Токарчук Л.Р.
по вул. Калуська, б/н м. Бурштин
Про надання дозволу на реконструкцію
1303
торгового кіоску
по вул. Шухевича, б/н, м. Бурштин
ПП Ружанській Т.З.

8.РІЗНЕ
Керуючий справами
виконавчого комітету

Світлана Видай

Доповідач
Т.Зорій
Т.Білоока
Т.Білоока

