УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 19.03.2021

м. Бурштин

№ 140

Про скликання чергового
засідання виконавчого комітету
Керуючись ст. 20 Розділу IV Регламенту виконавчого комітету міської ради,
затвердженого рішенням виконкому від 30.12.2020 № 146 «Про затвердження Регламенту
виконавчого комітету Бурштинської міської ради», п. 20 частини четвертої ст.42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Скликати чергове засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради
25 березня 2021 року о 14.00 годині в приміщенні будинку культури ім. Тараса Шевченка
вул. Степана Бандери, 60 м. Бурштин.
2. Погодити проект порядку денного чергового засідання виконавчого комітету
міської ради :
2.1. Про профілактику правопорушень серед неповнолітніх
на території
Бурштинської міської ради.(Проект № 70)
Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей
О.Чіх – інспектор ювенальної превенції Галицького ВП ГУНП в ІваноФранківській області
2.2. Про погодження інвестиційної програми ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ
«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» у
сфері теплопостачання на 2021 рік.(Проект № 67)
Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і
обліку комунального майна
2.3. Про погодження інвестиційної програми ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ
«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» у
сфері теплопостачання на 2022 рік.(Проект № 68)
Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і
обліку комунального майна
2.4. Про хід виконання рішення виконкому від 23.08.2019 року № 162 «Про порядок
оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних» у 2020 році. (Проект № 57)
Доповідач: О.Кравчишин - начальник організаційного відділу
2.5. Про порядок оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних. (Проект
№ 66)
Доповідач: О.Кравчишин - начальник організаційного відділу

2.6. Про підсумки роботи з документами та рівень виконавської дисципліни у 2020
році. (Проект № 51)
Доповідач: М.Яцик – начальник загального відділу
2.7. Про підсумки роботи із звернення громадян у виконавчому комітеті
Бурштинської міської ради за 2020 рік. (Проект № 52)
Доповідач: Л.Сьома – головний спеціаліст загального відділу
2.8. Про затвердження зведеної номенклатури справ виконкому Бурштинської міської
ради на 2021 рік. (Проект № 52)
Доповідач: Н.Кицела – керуючий справами виконавчого комітету
2.9. Про створення комісії по приватизації державного житлового фонду. (Проект
№ 53)
Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і
обліку комунального майна
2.10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.12.2020 № 170 та від
28.01.2021 № 10. (Проект № 49)
Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
Розгляд заяв
2.11. Про оформлення права власності на квартиру за громадянином Кащишиним І.Р.
м. Бурштин. (Проект № 54)
2.12. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Савчак О.Й. м.
Бурштин. (Проект № 48)
2.13. Про оформлення права власності на квартиру за громадянином Пачашинським
В.В. м. Бурштин. (Проект № 56)
2.14. Про оформлення права власності на квартиру за громадянином Курдидик О.Б.
м. Бурштин. (Проект № 55)
Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови
2.15. Про зняття з соціального квартирного обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов. (Проект № 62)
2.16. Про виділення кімнат у гуртожитку соціального призначення в м. Бурштин,
вул.. Будівельників, 2.(Проект № 63)
2.17. Про відмову у постановці на соціальний квартирний облік гр. Сирової О.М.
(Проект № 64)
2.18. Про відмову у видачі ордеру на житлове приміщення в гуртожитку по вул.
Шухевича, 2/68 гр. Гречуху М.І. (Проект № 65)
2.19. Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання у
виконкомі міської ради гр. Борисову Н.П. (Проект № 47)
2.20. Про зняття з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов. (Проект № 46).
Доповідач: І.Драгун – заступник міського голови
2.21. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти
Бурштинської територіальної громади. (Проект № 59)
2.22. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої
освіти Бурштинської територіальної громади. (Проект № 60)
Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
2.23. Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. (Проект № 61)
Доповідач: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків
2.24. Про затвердження акту обстеження зелених насаджень на території м. Бурштин
(Проект № 58)
Доповідач: С.Августин – головний спеціаліст земельно-еконологічного відділу
2.25. Різне.

3. Начальникам відділів виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно
підготувати матеріали на чергове засідання виконавчого комітету міської ради.
4. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на керуючого
справами виконкому Надію Кицелу.
5. З метою запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19 провести засідання
виконавчого комітету міської ради у режимі обмеженого доступу для громадян.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Василь Андрієшин

