УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 16.06.2021

м. Бурштин

№ 363

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
24 червня 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 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». (Проект № 1238)
Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і
обліку комунального майна
2.2. Про завершення 2020-2021 навчального року в закладах освіти Бурштинської
територіальної громади та хід підготовки до нового 2021-2022 навчального року.(Проект
118)
Доповідачі: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
директори загальноосвітніх шкіл
2.3.Про затвердження планової мережі закладів освіти Бурштинської територіальної
громади на 2021-2022 навчальний рік. (Проект 125)
Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
2.4. Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати у
Бурштинській міській дитячій музичній школі на 2021-2022 навчальний рік. (Проект № 102)
Доповідачі: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків
О.Королевич – директор Бурштинської міської дитячої музичної школи
2.5. Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету
Бурштинської територіальної громади на 2022-2024 роки. (Проект №126)
Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу
2.6. Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2021 року
Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.
(Проект № 100)

Доповідач: О.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської
області.
2.7. Про втрату чинності рішень виконавчого комітету. (Проект № 99)
Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови
2.8. Про затвердження Положення про проведення відкритого регіонального
мистецького фестивалю пісні і танцю «ЗеленФест». (Проект № 120)
Доповідач: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків
2.9. Про затвердження Положення про проведення регіонального фестивалю-конкурсу
фольклору та мистецтв «Великодня ружа». (Проект № 121)
Доповідач: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків
2.10. Про проведення I Міського фестивалю творчості дітей та молоді з
функціональними обмеженнями «Повір у себе, і в тебе повірять інші». (Проект № 124)
Доповідач: М.Оршуляк – директор Бурштинського центру соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Довір’я».
2.11. Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Бурштинської міської
ради на друге півріччя 2021 року. (Проект № 119)
Доповідач: Н.Кицела – керуючий справами виконавчого комітету
2.12. Про затвердження персонального складу комісії з питань захисту прав дитини
виконавчого комітету Бурштинської міської ради в новій редакції. (Проект № 109)
2.13. Про внесення змін до списку посадових осіб органу опіки та піклування
Бурштинської міської ради, які уповноважені складати протоколи про адміністративні
правопорушення. (Проект № 110)
2.14. Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу та продажу
житлового приміщення гуртожитку яке належить на праві спільної (сумісної) власності
малолітній дитині. (Проект № 104)
2.15. Про встановлення днів спілкування малолітніх дітей з батьком. (Проект № 105)
2.16. Про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав. (Проект № 106)
2.17. Про визначення місця проживання малолітніх дітей. (Проект № 107)
2.18. Про надання дозволу на укладання договору дарування земельної ділянки та
автогаража. (Проект № 111)
2.19. Про встановлення днів спілкування малолітньої дитини. (Проект № 112)
2.20. Про надання дозволу на укладання договору про розподіл спадкового майна за
яким малолітня спадкує ціле домоволодіння та надання дозволу на відмову від спадкового
майна (земельної ділянки). (Проект № 113)
2.21. Про зміну місця проживання малолітніх дітей. (Проект № 114)
2.22. Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та купівлі
житлового приміщення гуртожитку на ім’я малолітньої дитини. (Проект № 115)
Доповідач: О.Кравець – головний спеціаліст служби у справах дітей
2.23. Про зарахування на соціальний квартирний облік у виконкомі міської ради.
(Проект № 122)
2.24. Про виділення кімнат в гуртожитку соціального призначенняв м. Бурштин, вул.
Будівельників, 2. (Проект № 123)
Доповідач: І.Драгун - затупник міського голови
2.25. Про надання дозволу на встановлення пам’ятного знаку по вул. Валова,
м. Бурштин, Івано-Франківської області. (Проект № 101)
Доповідач: Т.Білоока – зав.сектору містубудування та архітектури
2.26. Про включення в список учасників АТО та ООС. (Проект № 108)
Доповідач: Н.Кицела – керуючий справами виконавчого комітету
2.27. Про оформлення права власності на квартиру за гр.. Михалевич Т.В. в
м. Бурштин. (Проект № 116)

2.28. Про оформлення права власності на квартиру за гр.. Луців Я.М. в м. Бурштин.
(Проект № 117)
Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і
обліку комунального майна
2.29. Про звільнення від оплати за харчування у закладах дошкільної освіти
Бурштинської територіальної громади. (Проект № 127)
2.30. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої
освіти. (Проект № 128)
Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки
2.31. Про видачу гр.. Гавриловському В.В. свідоцтва про право власності на квартиру
№ 32 по вул.. Гнатюка, 4 м. Бурштин. (Проект № 103)
Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і
обліку комунального майна
2.32. 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

Підготував:
Керуючий справами виконкому Н.Кицела

________________ «____»___________2021

Погоджено:
Юридичний відділ ____________________

_______________ «____»___________2021

