
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  29.12.2020                                    м.Бурштин                                        №  476 

 

Про скликання п’ятої позачергової  

сесії Бурштинської міської ради  

восьмого скликання 

 

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42, статті 46 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1. Скликати п’яту позачергову сесію міської ради восьмого скликання 30 грудня 

2020 року, о 10:00 в приміщенні будинку культури ім.Тараса Шевченка, вул.Степана 

Бандери, 60, м.Бурштин. 

 

Проєкт порядку денного п’ятої позачергової сесії Бурштинської міської ради    

восьмого скликання 

1. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна Дем′янівської, 

Бовшівської, Задністрянської, Старомартинівської, Тенетниківської, 

Коростовичівської, Озерянської, Сарниківської, Юнашківської, Насташинської 

сільських рад які припиняються шляхом приєднання до Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області (Проєкт 2341); 

2. Про внесення змін (технічна правка) до рішення міської ради від 23.12.2020      

№ 01/4-20 «Про безоплатне прийняття майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, міста Галицького району у комунальну власність 

Бурштинської територіальної громади» (Проєкт 2343); 

3. Про безоплатне прийняття майна зі спільної власності територіальних громад 

сіл, міста Рогатинського району у комунальну власність Бурштинської 

територіальної  громади (Проєкт 2344). 

Доповідач: Ростислав Стасько – перший заступник міського голови. 
 

4. Про затвердження опису гербових додаткових печаток, штампів, виготовлення 

гербових печаток, штампів старостам Бурштинської міської ради  та штампів 

для загального відділу (діловодів) виконавчого комітету міської ради (Проєкт 

2345) 

Доповідач: Марія Михайлишин – начальник юридичного відділу. 
 

5. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на 

списання та утилізацію основних засобів (Проєкт 2342) 

Доповідач: Ірина Бандура - завідувач сектору житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна. 

 



6. Депутатські запити. 

7. Різне. 

 

 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести п’яту 

позачергову сесію Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для 

громадян. 

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. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував:  
 

Секретар міської ради                                                                Р.Іванюк 

 

 

Погодив: 
 

Юридичний відділ: 


