
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від  17.12.2020                         м. Бурштин                            № 456 

 

 

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  30 грудня 2020 

року о 14.00 годині в приміщення будинку культури ім. Тараса Шевченка вул. Степана 

Бандери, 60 м. Бурштин.  

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 чергове засідання виконавчого комітету міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                    Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



              Додаток  

до розпорядження міського   

голови  від 17.12.2020 № 456

     

 Порядок денний 

чергового засідання виконкому міської ради 

 

1.  Про затвердження  Регламенту  виконавчого комітету Бурштинської міської ради   

(проєкт № 1331). 
  Доповідає: М.Михайлишин – начальник юридичного  відділу 

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

виконавчого комітету Бурштинської міської ради в новій редакції (проєкт № 1339). 

  Доповідає: С.Козар  – начальник  служби у справах дітей 

3. Про організацію харчування дітей в закладах середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади (проєкт № 1344). 

Доповідає: І. Томин - начальник відділу освіти і науки 

4. Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади (проєкт № 1345). 

Доповідає: І. Томин - начальник відділу освіти і науки 
    

Розгляд заяв 
 

5. Про відмову у  видачі ордеру на житлове приміщення в  гуртожитку по вул. Шухевича , 

2/68 Гречуху М.І.  (проєкт № 1310) .  

  Доповідає:  Н.Кицела  - керуючий справами виконкому        

6. Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку по вул.. Шухевича, 2/46 Кічурі 

О.Я. (проєкт № 1311).   

                       Доповідає:  Н.Кицела  - керуючий справами виконкому       

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

Цвєткову Л.Б. та членів її сім’ї (проєкт № 1312).   

 Доповідає:     І.Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

8. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Лохаївською Я.М. м. 

Бурштин (проєкт № 1313).              

 Доповідає: Н.Кицела  - керуючий справами виконкому 

9. Про  оформлення  права  власності н а квартиру за  громадянкою   Гурською І.І.(проєкт                       

№ 1314). 
 Доповідає: Н.Кицела  - керуючий справами виконкому 

10.  Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання у виконкомі 

міської ради Пєтухову Р.М. (проєкт  № 1316).       

 Доповідає:  І.Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

11. Про ініціювання розірвання договору найму житла  соціального призначення та 

виселення громадян та членів їх сімей, що займають соціальне житло з житлового 

приміщення без надання іншого житлового приміщення (проєкт № 1317). 

                        Доповідає: І.Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

12. Про оформлення  права  власності на квартиру за  громадянином Петрів І.М. м. Бурштин   

(проєкт №  1321). 

 Доповідає: Н.Кицела  - керуючий справами виконкому 

13. Про оформлення  права  власності на житлове приміщення  в гуртожитку за  

громадянином  Гречух Р.І. м. Бурштин   (проєкт №  1322). 

 Доповідає: Н.Кицела  - керуючий справами виконкому 

14. Про включення у список учасників АТО (проєкт № 1325). 

 Доповідає: Н.Кицела  - керуючий справами виконкому 



15. Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання у виконкомі 

міської ради Шпакович Н.І. (проєкт № 1332). 

 Доповідає:  І.Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

16. Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання у виконкомі 

міської ради Козар С.О.(проєкт № 1333). 

 Доповідає:  І.Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

17. Про погодження режиму роботи магазину «Дідо» по вул.. Шухевича, буд. 11/1 в м. 

Бурштин (проєкт № 1334). 

  Доповідає: М.Назар – начальник відділу економіки  і промисловості 

18. Про призначення стипендії Бурштинської міської ради в галузі освіти для обдарованих 

дітей міста Бурштина (проєкт № 1335). 

Доповідає: І. Томин - начальник відділу освіти і науки 

19. Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ (проєкт № 1336). 

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

20. Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» (проєкт № 1337). 

                       Доповідає: М.Козар - начальник відділу сім’ї, гендерної політики, молоді та  

   спорту 

21. Про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав (проєкт № 1338). 

  Доповідає: С.Козар – начальник служби  у справах дітей 

22. Про звільненнявід оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 2020 р. 

(проєкт № 1340). 

Доповідає: І. Томин - начальник відділу освіти і науки 

23. Про звільнення від оплатити за харчування дітей у закладах  загальної середньої освіти м. 

Бурштин у 2020 році  (проєкт № 1341) . 

Доповідає: І. Томин - начальник відділу освіти і науки 

24. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти (проєкт                

№ 1342). 

Доповідає: І. Томин - начальник відділу освіти і науки 

25. Про звільнення від оплатити за харчування дітей у закладах  загальної середньої освіти м. 

Бурштин у 2020 році  (проєкт № 1343) . 

Доповідає: І. Томин - начальник відділу освіти і науки. 

26. Різне. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                                                          Надія Кицела             

 


