
УКРАЇНА
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від Ч . С‘&  2018 р. м. Бурштин

Про проведення громадських 
слухань з обговорення проекту 
рішення № 1244 «Про реорганізацію 
шляхом перетворення КО «Бурштинська 
центральна міська лікарня» в 
комунальне некомерційне підприємство 
«Бурштинська центральна міська лікарня»

Керуючись ст.ст.12,13,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішенням міської ради від 04.03.2016 № 12/07-16 «Про затвердження Положення про 
громадські слухання в м. Бурштин та с. Витівка»:

1. Провести громадські слухання на тему: «Про реорганізацію шляхом 
перетворення КО «Бурштинська центральна міська лікарня» в комунальне некомерційне 
підприємство «Бурштинська центральна міська лікарня».

Місце проведення слухань: актовий зал, ПК «Прометей», м. Бурштин, вул. 
Міцкевича, 47; 09 жовтня 2018 року о 17.30 год.

Коло запрошених для участі: члени територіальної громади м. Бурштин та с. Витівка, 
посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати міської ради, представники 
політичних та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій.

2. Для підготовки та проведення громадських слухань утворити підготовчий 
комітет у складі:

Л. Іванюк -  депутат міської ради, голова комітету (за згодою);
В. Василик -депутат міської ради (за згодою);
Р. Бардашевський - депутат міської ради (за згодою);
Н. Кицела -  заступник міського голови;
О. Гунько -  голова профспілки КО «Бурштинська центральна міська лікарня»;
В. Рик - - депутат міської ради (за згодою);
H. Марчук -  спеціаліст І категорії організаційного відділу;
М. Михайлишин - спеціаліст І категорії юридичного відділу;
О. Гачинська -  представник громадськості;
B. Кушнір -  голова спілки учасників АТО;
П. Ковальчук -  голова КО «Боксерський клуб Авангард Плюс»;
I. Максимів -  голова Громадської ради міської ради;
C. Федунків -  волонтер.

3. Підготовчому комітету розробити план заходів з організації та проведення 
громадських слухань (до 05.10.2018).



4. Організаційному відділу (Л.Кривенко) провести реєстрацію громадських 
слухань в Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у м. 
Бурштин та с. Вигівка.

5. Організаційному відділу (Л.Кривенко) довести до відома громадян дане 
розпорядження та дату проведення громадських слухань шляхом розміщення інформації 
на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Ю. Кицелу.

Міський голова Роксолана Джура


