
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  19.05. 2020                                        м.Бурштин                                                    №  225 

 

Про скликання 95 позачергової сесії  

Бурштинської міської ради 

сьомого скликання 

 

Відповідно до п. 8 частини четвертої ст.42, ст.46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати 95 позачергову сесію міської ради сьомого скликання 29 травня                       

2020 року о 10:00 в приміщенні будинку культури ім. Тараса Шевченка вул. Степана 

Бандери, 60. 

 

Проєкт порядку денного 95 позачергової сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання 

 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік.(Проєкт № 2042) 

   Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

2. Про безоплатну передачу засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих 

засобів.(Проєкт № 2041) 

 Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово – комунального 

господарства і обліку комунального майна 

3. Про Програму надання шефської  допомоги Галицькому РВК.(Проєкт № 2045) 

   Доповідач: Р.Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи 

 

4. Про внесення змін до Регламенту  роботи міської ради, затвердженого рішенням 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області № 01/46-18 від 23.02.2018 

року.(Проєкт № 2050) 

Доповідач: М.Михайлишин – начальник юридичного відділу 



5. Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області. (Проєкт № 2040) 

Доповідач: В.Василик – директор КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» 

6. Про затвердження Положення про оплату праці, умови, диференційовані показники та 

розміри преміювання  керівників комунальних підприємств, засновником яких є 

Бурштинська міська рада Івано-Франківської області.(Проєкт № 2035) 

7. Про внесення змін до контракту з директором комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області.(Проєкт № 2036) 

Доповідач: М.Михайлишин – начальник юридичного відділу 

8. Про погодження призначення медичного директора  та головного 

бухгалтера комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської  міської  ради Івано-Франківської  області.(Проєкт № 

2053) 

                   Доповідач: Н.Кицела – заступник міського голови 

9. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області у новій редакції.  

Доповідач: М.Михайлишин – начальник юридичного відділу 

10. Про створення тимчасової контрольної комісії з вивчення економічної обґрунтованості 

тарифів на централізоване теплопостачання та централізоване водопостачання гарячої 

води жителям м. Бурштин компанією ДТЕК в 2018 – 2020 роках. (Проєкт № 2052) 

Доповідач:  І.Прокопів – депутат міської ради 

11. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства  з передачею у приватну 

власність(громадяни  Любінець Л.С., Голод І.М., Якимів О.М., Угрюмов Ю.Ю.). 

(Проєкт № 2046) 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 



ділянка) з передачею у спільну часткову власність (громадяни Пакуліна О.С.,                

Пакулін С.П.). (Проєкт № 2047) 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги             

КПН «Бурштинська центральна міська лікарня». (Проєкт № 2048) 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)меж  земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність(громадяни 

Мамай І.М., Тучак Н.Д., Дацишин Г.П., Паньків В.В.).(Проєкт № 2049) 

   Доповідач:В.М.Копаниця – начальник земельно  -  екологічного відділу 

15. Відповіді на депутатські запити. 

16. Депутатські запити. 

17. Різне. 

 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести 95 позачергову 

сесію Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для населення. 

3. Начальникам відділів виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно 

підготувати матеріали на пленарне засідання сесії. 

4.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував:  

 

 

     

Секретар міської ради                                                                Б.Рибчук 

 

 

Погодив: 

 

 

Юридичний відділ 


