
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від  23.09.2021                                         м. Бурштин                               №  567 

 

 

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 вересня  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 внесення змін до фінансового плану за ІІІ квартал 2021 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект № 192) 

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

первинної медико-санітарної допомоги» 

2.2. Про підсумки оздоровлення і відпочинку дітей та молоді Бурштинської 

територіальної громади за 2021 рік.(Проект № 193) 

Доповідач:  М.Козар – начальник  відділу молоді і спорту 

2.3. Про внесення змін до п. 2 рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 9 «Про 

визначення переліку об’єктів та видів громадських та суспільно-корисних робіт на території 

Бурштинської міської ради та старостинських округів на 2021 рік». (Проект № 175) 

Доповідач:  Н.Кицела – керуючий справами виконкому 

2.4. Про комісію з питань евакуації Бурштинської територіальної громади.  

(Проект № 182) 

Доповідач: М.Яцинович – головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

2.5. Про створення міської комісії щодо розгляду заяв про призначення грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також 

членів їх сімей за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.(Проект № 187) 

Доповідач:  С.Коцур  - начальник відділу соціального захисту населення 

2.6. Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у структурних 

підрозділах Бурштинської міської ради за І півріччя 2021 року. (Проект № 186) 



2.7. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради за перше півріччя 2021 року.(Проект № 176) 

Доповідач: М.Яцик – начальник загального відділу 

2.8. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради. (Проект № 181) 

Доповідач:  Н.Кицела – керуючий справами виконкому 

2.9. Про затвердження Положення Західного регіонального фестивалю-конкурсу 

молодих виконавців сучасної української пісні і танцю "Бурштинове намисто".               

(Проект № 194) 

Доповідач: Т.Зорій -  начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків  

2.10. Про погодження «ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС» встановлення заборонених 

дорожніх знаків на об’єктах технічної інфраструктури Бурштинської ТЕС. (Проект № 174) 

2.11. Про надання дозволу на встановлення дорожніх знаків «Рух вантажних 

автомобілів заборонено» у м. Бурштин по вул. Енергетиків. (Проект № 180) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

2.12. Про затвердження акту обстеження зелених насаджень на території м. Бурштин. 

(Проект № 165) 

2.13. Про затвердження акту обстеження зелених насаджень на території м. Бурштин. 

(Проект 190) 

Доповідач: С.Августин – головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

2.14. Про включення у список учасників АТО та ООС. (Проект № 173) 

Доповідач:  С.Коцур  - начальник відділу соціального захисту населення 

2.15. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Кащишин Т.Г.                    

м. Бурштин. (Проект № 177) 

2.16. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином 

Гаракевичем М.М. м. Бурштин. (Проект № 178) 

2.17. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином 

Насташинським В.Я. м. Бурштин. (Проект № 179) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

2.18. Про зарахування на квартирний облік за місцем проживання у виконкомі міської 

ради. (Проект № 183) 

2.19. Про відмову у постановці на соціальний квартирний облік. (Проект № 184) 

2.20. Про видачу ордеру на житлове приміщення. (Проект № 185) 

Доповідач: І.Драгун – перший заступник міського голови 

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

освіти Бурштинської територіальної громади. (Проект № 195) 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проект № 196) 

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 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

 

Керуючий справами виконкому  Н.Кицела ______________  «____»___________2021 

 

Погоджено: 

 



Юридичний відділ _______________           ______________ «____»___________2021 


