
 

                                                                                                           
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

Від  22.09.2020                                           м. Бурштин                                                    №   367 

 
 

Про скликання чергового 

засідання виконавчого комітету 

 

Керуючись ст.20 Розділу IV Регламенту виконавчого комітету міської ради, 

затвердженого рішенням виконкому від 30.07.2020 № 73 «Про затвердження Регламенту 

виконавчого комітету міської ради в новій редакції», п. 20 частини четвертої ст.42, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати чергове засідання виконавчого комітету міської ради 23 вересня 2020 

року  о 16.00 годині  у залі засідань за адресою: м.Бурштин, вул. Січових 

Стрільців,4.   

2. Погодити  порядок  денний чергового засідання виконкому міської ради згідно 

з додатком. 
3. Начальникам відділів  виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно 

підготувати матеріали на позачергове засідання виконавчого комітету міської ради. 

4. Контроль  за  виконанням  даного розпорядження  залишаю за собою. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                              Володимир Гулик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          ДОДАТОК 

          до розпорядження 

          міського голови 

          від 22.09.2020 № 367 

 Порядок денний 

засідання виконкому міської ради 

 

1.  Про  затвердження договору № 16 про пайову участь замовників будівництва у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста  (проєкт № 1294) 

     Доповідає В.Гулик 

 

2. Про затвердження договору № 17 про пайову участь замовників будівництва у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (проєкт № 1295)    

     Доповідає В.Гулик 

 

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

 (проєкт № 1297)   

     Доповідає В.Копаниця 

 

4. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету (проєкт № 1290) 

                                                             Доповідає  

 

5. Про затвердження персонального складу комісії з питань захисту прав дитини 

 виконавчого комітету Бурштинської міської ради в новій редакції  (проєкт № 1289) 

 

     Доповідає С.Козар 

6.Розгляд заяв. 

 

Перелік заяв, клопотань, які виносяться на розгляд  

виконавчого комітету міської ради   

23 вересня  2020 року 

 

 

№ 

з/п 

Зміст заяви, клопотання Номер 

проєкту 

Доповідач 

1 Про встановлення порядку участі батька у 

вихованні дитини 

 

1287 С.Козар 

2 Про надання дозволу на укладання  договору 

дарування квартири від імені малолітньої 

дитини 

1286 С.Козар 

3 Про надання дозволу на укладання договору 

дарування квартири від імені малолітньої 

дитини 

1288 С.Козар 

4 Про звільнення від оплати за харчування дітей 

у дошкільних навчальних закладах 

1298 , 

Н.Тварок 

5 Про звільнення від оплати за харчування дітей 

у закладах загальної середньої освіти м. 

Бурштина 

1299 Н.Тварок 



6 Про звільнення від оплати за харчування дітей  

у закладах загальної середньої освіти  

м. Бурштина 

1300 Н.Тварок 

7 Про затвердження  проектної  документації  за 

робочим проектом 

««Реконструкція  приміщення приймального 

відділення КНП « Бурштинська центральна 

міська лікарня» під приймальне відділення 

екстреної (невідкладної допомоги)  

на вул.Шухевича,15 у м. Бурштин  

Івано-Франківської області » 

 

1296 Т.Білоока 

8 Про відмову у задоволенні заяви 1291 Т.Білоока 

9 Про  погодження  благоустрію території  

навколо  орендованої земельної  ділянки по 

вул. С.Бандери,88-А в м. Бурштин гр. Шпуняр 

В.М. 

 

1293 Т.Білоока 

10 Про видачу гр. Боднар Г.Я., Боднар І.Я.,  

Боднар С.І., Боднар Ю.І. 

 дублікату  свідоцтва про право власності  

 на квартиру № 22 будинку № 17 

 по вул. Січових Стрільців в м. Бурштин 

 

1292 В.Гулик 

 

7.РІЗНЕ 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                         Світлана  Видай 

                                                          

 

 

 


