
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від  18.02.2021                                     м. Бурштин                             № 80 

 

 

Про скликання чергового  

засідання виконавчого комітету  

 

 

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

затвердженого рішенням виконкому від 30.12.2020 № 146 «Про затвердження Регламенту 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради», п. 20 частини четвертої ст.42, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Скликати  чергове засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради                  

25 лютого 2021 року о 14.00 годині в приміщення будинку культури ім. Тараса Шевченка 

вул. Степана Бандери, 60 м. Бурштин.  

2. Погодити проект порядку денного чергового засідання виконавчого комітету 

міської ради : 

2.1. Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про виконання бюджету міста за 

2020 рік».(Проект № 23) 

 Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

2.2. Про внесення на розгляд міської ради проєкту рішення «Про виконання Програми 

соціально-економічного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2020 рік» (Проект  № 40) 

 Доповідач:  М.Назар – начальник  відділу економіки і промисловості 

2.3. Про затвердження Звіту про виконання річного  фінансового плану за 2020 рік 

КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області (Проект № 31) 

 Доповідач: О.Савчин – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області 

2.4. Про створення постійно діючої комісії  з питань поводження з безхазяйними 

відходами (Проект № 38) 

 Доповідач: : І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна 

2.5. Про затвердження тимчасової норми  з пробного вивезення побутових відходів  

для приватних будинків сільських населених пунктів, що входять до складу Бурштинської 

територіальної громади (Проект № 39) 

 Доповідач: : І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна 

2.6. Про встановлення плати за послугу з користування громадської вбиральні по вул.. 

С.Бандери (Проект № 41) 



 Доповідач:  М.Назар – начальник  відділу економіки і промисловості 

 2.7. Про затвердження актів обстежень зелених насаджень на території м. Бурштин 

(Проект № 30) 

 Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

 2.8. Про внесення змін до списку посадових осіб органу опіки та піклування 

Бурштинської міської ради, які уповноважені складати протоколи про адміністративні 

правопорушення (Проект № 36) 

 2.9. Про надання  направлення  для зарахування на цілодобове перебування 

малолітньої дитини до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей та 

надання дозволу на його перебування у даному закладі у вихідні та святкові дні (Проект 32) 

 2.10. Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу та купівлі 

квартири, на ім’я малолітньої дитини (Проект № 33) 

 2.11.Про надання дозволу на укладення договору дарування квартири на ім’я 

неповнолітньої дитини (Проект № 34) 

 2.12. Про встановлення днів спілкування малолітньої дитини з батьком (Проект № 35) 

 2.13. Про створення міждисциплінарної команди (Проект № 37) 

Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

 2.14. 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 (Проект № 1317 від 03.11.2020) 

Доповідач: І.Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу 

      

Розгляд заяв 

2.15. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином 

Вінтоняком Л.В. м. Бурштин  (Проект № 25) 

2.16. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою                 

Когут І.В. м. Бурштин  (Проект № 26) 

2.17. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою 

Колодій Л.Л. м. Бурштин  (Проект № 27) 

2.18. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином 

Цюняк А.С. м. Бурштин  (Проект № 28) 

2.19. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином 

Процик В.С. м. Бурштин  (Проект № 29) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

2.20. Різне. 

 

3. Начальникам відділів виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно 

підготувати матеріали на чергове засідання виконавчого комітету міської ради. 

4.  Координацію роботи  з виконання даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому Надію Кицелу. 

5. З метою запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19 провести засідання 

виконавчого комітету міської ради у режимі обмеженого доступу для громадян. 

6. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                    Василь Андрієшин 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підготував: 

 

Керуючий справами виконкому 

Н.Кицела                                           ____________         «____»_______2021 

 

Погоджено: 

 

Юридичний відділ  

_________________                          _____________                          «____»_______2021 



 

 

 
 


