
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  09.12.2020                                        м.Бурштин                                                    №  442 

 

Про скликання другої позачергової  

сесії Бурштинської міської ради 

восьмого скликання 

 

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42, статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1. Скликати другу позачергову сесію міської ради восьмого скликання 11 грудня                      

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

Бандери, 60. 

 

Проєкт порядку денного другої позачергової сесії Бурштинської міської ради    

восьмого скликання 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік (Проєкт №2274)    

2. Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2020 року (Проєкт №2272)    

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та с. 

Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.11.2019 №18/84-

19(Проєкт №2299) 

4. Про втрату чинності рішення Бурштинської міської ради від 29 листопада 2016 року 

№ 04/20-16 «Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти 

місцевого бюджету» (Проєкт №2298) 

5. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік (Проєкт №2296) 

6. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки (Проєкт №2297) 

Доповідач: Марія Назар – начальник відділу економіки та промисловості  

7. Звіт про виконання фінансового плану за 11-111 квартал 2020року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт №2254) 

8. Про комплексну Програму «Здоров’я населення Бурштинської  міської територіальної 

громади на 2021-2025роки» (Проєкт №2261) 

Доповідач: Володимир Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» 



9. Про міську цільову  програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 

засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки (Проєкт №2235) 

Доповідач: Оксана Савчин - головний лікар  КНП « Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»              

10. Про затвердження Програми розвитку освіти Бурштинської  територіальної громади 

на      2021- 2025 роки (Проєкт №2264) 

Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти 

11. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2020 рік» 

(Проєкт №2247) 

12. Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки (Проєкт №2273) 

13. Про Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного 

середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (Проєкт 

№2286); 

14. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 04.09.2020 №08/102-20 

«Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(овочева база) по вул. А.Міцкевича,51А-Л. (Проєкт №2287) 

15. Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі по вул. А.Міцкевича,51К, 51Л (Проєкт №2278) 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

16. Про затвердження Програми «Відкрите місто - влада для людей» на 2021 рік (Проєкт 

№2233) 

Доповідач: Олена Кравчишин – начальник організаційного відділу 

17. Про Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади 

на  2021-2023 р. (Проєкт №2260) 

Доповідач: Тетяна Зорій- начальник відділу культури туризму і зовнішніх зв’язків       

18. Про затвердження Програми розвитку архівної справи Бурштинської  територіальної 

громади на 2021-2025 роки (Проєкт №2255) 

Доповідач : Любов Янків -  начальник архівного відділу                                   

19. Про затвердження Програми  фінансового забезпечення  нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами  Бурштинської міської ради на 2021-2025 роки (Проєкт 

№2256) 

20. Про присвоєння  рангу посадової особи місцевого самоврядування старостам 

Бурштинської територіальної громади (Проєкт №2301) 

Доповідач: Ірина Фітак – завідувач сектору кадрової роботи     

21. Програма соціального  захисту населення на 2021-2025 роки Бурштинської  міської 

територіальної громади. (Проєкт №2257) 

22. Програма соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції та операції Об′єднаних сил в районах її проведення на 

2021-2025 роки Бурштинської  міської територіальної громади (Проєкт №2258) 



Доповідач: Світлана Коцур – начальник відділусоціального захисту населення                          

23. Про затвердження цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування,захисту їх житлових прав, попередження 

дитячої бездоглядності та безпритульності на 2021-2025 роки Бурштинської міської 

територіальної громади (Проєкт №2263) 

Доповідач: Світлана Козар – начальник служби у справах дітей 

24. Про затвердження Програми підтримки сім’ї, дітей та молоді з інвалідністю, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2025 роки 

(Проєкт №2266) 

25. Про затвердження програми "Розвитку та підтримки молодіжної політики і  

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 років"(Проєкт №2267) 

26. Про затвердження програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (Проєкт №2268) 

27. Про затвердження програми «Розвитку фізичної культури і спорту Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (Проєкт №2269) 

Доповідач: Марія Козар - начальник відділу сім’ї, гендерної політики, молоді та 

спорту        

28. Про затвердження Програми забезпечення діяльності Центру надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради на 2021-2022 роки (Проєкт 

№2270)    

Доповідач: Світлана Видай -  начальника відділу «ЦНАП» 

29. Про затвердження  Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 рр. (Проєкт №2271)    

Доповідач: Тетяна Білоока - завідувач сектору містобудування та  архітектури                                                                      

30. Про затвердження Програми залучення інвестицій в економіку  Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки (Проєкт №2275)    

31. Про затвердження  «Програми Громадський бюджет (бюджет участі) Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (Проєкт №2276)    

Доповідач: Яна Штогрин - головний спеціаліст з міжнародної співпраці та 

інвестиційної  діяльності 

32. Про затвердження «Програми фінансового забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2021-2025 рр. (Проєкт 

№2277)  

Доповідач: Ірина Рибчук - головний спеціаліст відділу економіки і промисловості

  

33. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 2021 

рік(Проєкт №2288)  

34. Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік(Проєкт №2289) 

35. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2021 рік (Проєкт №2290) 

Доповідач: Ірина Бандура -  завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна 

36. Про затвердження Програми «Безпечне місто 2021 - 2025 роки Бурштинської міської 

територіальної громади» (Проєкт №2291) 



37. Про затвердження Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та 

заходів з територіальної оборони на 2021-2023 роки (Проєкт №2292) 

38. Про Програму про надання шефської допомоги Галицькому РВК на 2021-2025 роки 

(Проєкт №2293) 

Доповідач: Роман Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних    

органів оборонної та мобілізаційної роботи       

39. Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки(Проєкт №2300) 

Доповідач: Олександр Іваськевич -  головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту міської ради                                        

40. Про затвердження Положення про Погоджувальну раду Бурштинської  міської ради 

(Проєкт №2302) 

Доповідач: Роман Іванюк – секретар ради 

41. Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської 

міської ради Івано-Франківського району Івано – Франківської області на 2021 рік в 

особі юридичного відділу (Проєкт №2262) 

42. Про затвердження Положення про постійні комісії Бурштинської міської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області(Проєкт №2294) 

43. Про затвердження  Регламенту Бурштинської міської ради (Проєкт №2295) 

Доповідач: Іван Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

44. Відповіді на депутатські запити. 

45. Депутатські запити. 

46. Різне. 

 

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

сесію Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для громадян. 

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                                                                                Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував:  

 

 

     

Секретар міської ради                                                                Р.Іванюк 

 

 

Погодив: 

 

 

Юридичний відділ 


