
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від  30.11.2020                                   м. Бурштин                            № 432 

 

 

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 позачергове засідання виконавчого комітету міської ради 03 грудня 2020 

року о 14.00 годині в приміщення будинку культури ім. Тараса Шевченка вул. Степана 

Бандери, 60 м. Бурштин.  

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                                    Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        ДОДАТОК 

                 до розпорядження 

                 міського голови 

                           від 30.11.2020 № 432 

 Порядок денний 

позачергового засідання виконкому міської ради 

 

1.  Про схвалення проекту рішення ради «Про прогноз бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 та 2023 роки». (Проєкт № 1324) 

     Доповідає: О. Петровська 

 

2. Про схвалення проекту рішення ради «Про бюджет Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік». (Проєкт № 1323) 

     Доповідає: О. Петровська 

 

3. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення.  (Проєкт № 1264)   

     Доповідає: В. Марчук, І. Бандура 

 

4. Звіт про виконання фінансового плану за ІІІ квартал 2020 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт № 1320) 

                                                            Доповідає: О.Савчин 

 

5. Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт № 1326) 

     Доповідає: О.Савчин 

 

6. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти   

м. Бурштин. (Проєкт № 1319)              

 Доповідає: І. Томин 

       

7. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти. (Проєкт № 

1318) 

     Доповідає: І. Томин 

 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №91 від 31.08.2020 року. (Проєкт № 

1315)       

     Доповідає: І. Томин 

 

9. Про надання дозволу на розробку проєктно-кошторисної документації на робочий  проєкт 

по об’єкту капітальний ремонт приміщень приймального відділення КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» для влаштування КТ за адресою вул. Шухевича,15 м. Бурштин 

Івано-Франківської області. (Проєкт № ____) 

  Доповідає: В. Василик 

 

10. Про надання дозволу на розробку проєктно-кошторисної документації на виготовлення 

робочий  проєкту по об’єкту «Реконструкція системи постачання медичного кисню для 

відділень (анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, хірургічного, пологового та 



терапевтичного) КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» для влаштування КТ за 

адресою вул. Шухевича,15 м. Бурштин Івано-Франківської області. (Проєкт № ____) 

 

  Доповідає: В. Василик 

 

11. Про створення комісій з питань безоплатного прийняття майна із спільної власності 

громад сіл, міста Галицького району у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади. (Проєкт № ____) 

  Доповідає: І. Бандура 

 

12.РІЗНЕ 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                                                          Надія Кицела             

                                                          

 

 

 

 


