
 

Проєкт рішення виконавчого комітету 

 

 

 

 

Від _28/05/ 2020                                                                          №_1234 

 

 

 

Про погодження графіку роботи 

магазину «Бородатий майстер» 

по вул. С. Стрільців, 7, м. Бурштин 

 

 

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця М. Ю. Наконечного (вхід. лист 

від 25.05.2020 № Н-171) щодо погодження графіку роботи магазину «Бородатий майстер», 

що знаходиться по вул. С. Стрільців, 7, м. Бурштин (орендоване приміщення), керуючись 

підпунктом 4 пункту «б» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Погодити графік роботи магазину «Бородатий майстер», що знаходиться по вул. 

С. Стрільців, 7, м. Бурштин (орендоване приміщення): 

 

понеділок - п’ятниця з 08.00 год. до 18.00 год. 

обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год. 

субота з 08.00 год. до 15.00 год. 

без обідньої перерви. 

неділя – вихідний 

 

2. Координацію за виконанням даного рішення покласти на сектор житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира Гулика. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура 

 

 

 

Підготувала:  

В. о. першого заступника міського голови, 

завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                    Ірина Бандура 

 

Погоджено:  

 

Юридичний відділ        

 



 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради  

«Про погодження графіку роботи магазину «Бородатий майстер»  

по вул. С. Стрільців, 7, м. Бурштин» 

 

 

Даний проєкт рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про 

погодження графіку роботи магазину «Бородатий майстер» по вул. С. Стрільців, 7, м. 

Бурштин» (далі – проєкт рішення) розроблений у зв’язку із зверненням фізичної особи-

підприємця М. Ю. Наконечного (вхід. лист від 25.05.2020 № Н-171) щодо погодження 

графіку роботи магазину «Бородатий майстер», що знаходиться по вул. С. Стрільців, 7, м. 

Бурштин (орендоване приміщення), з дотриманням вимог Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», підпункт 4 пункт «б» ст. 30 якого передбачає встановлення за 

погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на 

відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно 

від форм власності. 

 

Заявником надано копію договору оренду нежитлового приміщення від 15.05.2020 

між підприємцем Гаврюшиним С. А. та фізичною особою-підприємцем М. Ю. Наконечним. 

Проєктом рішення пропонується погодити графік роботи магазину «Бородатий майстер» по 

вул. С. Стрільців, 7, м. Бурштин (орендоване приміщення): 

 

понеділок - п’ятниця з 08.00 год. до 18.00 год. 

обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год. 

субота з 08.00 год. до 15.00 год. 

без обідньої перерви. 

неділя – вихідний 

 

 

Доповідач по проєкту рішення на засіданні виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради є завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку комунального 

майна Ірина Бандура. 

 

 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 


