
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від  19.08.2021                                    м. Бурштин                               № 492 

 

 

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                  

26 серпня  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 затвердження Звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2021 року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проект № 158) 

 Доповідач: О.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

2.2. Про схвалення прогнозу бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. (Проект № 81) 

Доповідач:  О.Петровська – начальник фінансового відділу  

2.3.Про визначення уповноваженого органу з присвоєння адрес (змін, коригування, 

аналювання) об’єктам нерухомого майна, об’єктам будівництва по Бурштинській 

територіальній громаді. (Проект № 155) 

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

2.4. Про затвердження Положення про Бурштинську міську ланку Івано-Франківської 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. (Проект № 148) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

2.5. Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади. (Проект  № 156)     

2.6. Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти. (Проект  №  157) 

2.7. Про внесення змін у штатний розклад Бурштинської гімназії №1.(Проект № 162) 

2.8. Про внесення змін до штатного розкладу Бурштинського ліцею №2.(Проект                  

№ 163) 

 



 2.9. Про внесення змін до штатного розкладу Бурштинського ліцею №3. (Проект                    

№ 164) 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проект № 160) 

Доповідач: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

 2.11. Про затвердження акту обстеження зелених насаджень на території 

м. Бурштин.  (Проект № 149) 

 Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

 2.12. Про відмову у наданні дозволу для влаштування благоустрою по вул. Стуса, 

 № 1-А, № 1-Б, №1-В м. Бурштин. (Проект № 154) 

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

2.13. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою Таній 

М.П. м. Бурштин. (Проект № 150) 

2.14. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином 

Грицай О.М. м. Бурштин. (Проект № 151) 

2.15. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином Гінда 

С.Т. м. Бурштин. (Проект № 152) 

2.16. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Іванків Л.В. м 

Бурштин. (Проект № 153) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови  

2.17. 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 

 

 

 

 

 

 


