
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від  26.04.2021                                             м. Бурштин                              №  230 

 

 

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                  

29 квітня 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  схвалення проекту рішення виконкому «Про виконання бюджету  

Бурштинської міської територіальної  громади за І квартал 2021 року». (Проект № 78) 

 Доповідач: О.Петровська – начальник  фінансового відділу  

2.2. Про внесення змін до фінансового плану за I-II квартал 2021 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект № 81) 

Доповідач:  Т.Шабала – заст.головного лікаря КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. 

2.3. Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за 2020 рік. (Проект № 

89) 

Доповідачі:  І.Башук  -  головний економіст КП «Житловик» 

            В.Лукаш -  головний інженер КП «Житловик» 

2.4. Про закінчення опалювального сезону 2020-2021 рр. в м. Бурштин. (Проект № 90) 

Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна 

2.5. Про внесення змін  до пункту 1 рішення виконавчого комітету від 30.12.2020 року 

№149 «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Бурштинської територіальної громади». (Проект  № 88)  

Доповідач: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки     

2.6. Про внесення змін у п. 1 рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 8 «Про 

визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення». (Проект  №  79) 

 Доповідач: О.Іваськевич - головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ 



2.7. Про визнання недіючим старе кладовище (єврейське окопище, XVIII ст.) по вул. 

Валова, м. Бурштин, Івано-Франківської області. (Проект № 80) 

Доповідач:  Т.Білоока – зав.сектору  містобудування та архітектури 

2.8. Про створення постійно діючої комісії із встановлення факту отруєння бджіл на 

території Бурштинської міської територіальної громади. (Проект № 95) 

Доповідач: І.Драгун - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

 2.9. Про визначення місць розташування тимчасового зберігання автотранспорту по 

вул. Січових Стрільців, 15 для Центру надання адміністративних послуг Бурштинської 

міської ради. (Проект № 77) 

 Доповідач: С.Видай – начальник відділу «ЦНАП» 

 2.10. Про визначення місця проживання неповнолітніх дітей. (Проект № 87) 

 2.11. Про доцільність позбавлення батьківських прав (інформацію приховано) 

відносно малолітніх дітей. (Проект № 83) 

 2.12. Про доцільність позбавлення батьківських прав (інформацію приховано) 

відносно неповнолітньої дочки (інформацію приховано) р.н. (Проект № 82) 

Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей  

2.13. Про включення у список учасників АТО та ООС. (Проект № 74) 

2.14. Про включення у список учасників АТО та ООС. (Проект № 75) 

Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту  населення 

    

Розгляд заяв 

 

2.15. Про надання дозволу на переведення старого житлового будинку під літню 

кухню.  (Проект № 76) 

Доповідач: Т.Білоока – зав.сектору містобудування та архітектури  

2.16. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Борис С.В. м 

Бурштин. (Проект № 84) 

2.17. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Дяків Н.С. с. 

Задністрянське.   (Проект №  85) 

2.18. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою  

Мельничук О.Т. м. Бурштин. (Проект № 86) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

2.19. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади.  (Проект №  91) 

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

освіти Бурштинської територіальної громади. (Проект №  92) 

2.21. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади. (Проект №  93) 

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

освіти Бурштинської територіальної громади. (Проект № 94) 

Доповідач: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки     

2.23. 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 



 

 

 

 

 

 


