
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Від  02.06. 2021                                       м.Бурштин                                 № 320 

 

 

Про скликання тринадцятої позачергової сесії  

Бурштинської міської ради восьмого скликання 
 

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

місцеве самоврядування в Україні», розпорядження міського голови «Про зупинення рішення 

міської ради від 21 травня 2021 № 32/12-21 «Про внесення змін до Регламенту Бурштинської 

міської ради затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про 

затвердження Регламенту Бурштинської міської ради»: 
 

1. Скликати тринадцяту позачергову сесію Бурштинської міської ради восьмого 

скликання 07 червня 2021 року, о 10:00 год., в приміщенні Будинку культури ім.Тараса 

Шевченка, вул.Степана Бандери, 60, м.Бурштин. 

 

Проєкт порядку денного тринадцятої позачергової сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання 
 

1. Про внесення змін до Регламенту Бурштинської міської ради затвердженого рішенням 

міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження Регламенту Бурштинської міської 

ради», (Проєкт № 2743, Рішення від 21.05.2021 № 32/12-21 – зупинене відповідно до 

розпорядження міського голови від 26.05.2021 № 298). 

Доповідач: Р.Іванюк – секретар ради. 
 

2. Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади для передачі майна в оренду у 2021 році без проведення аукціону. 

(Проєкт № 2773). 

Доповідач: І.Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна. 
 

3. Про погодження прийняття майна комунальним некомерційним підприємством 

«Бурштинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області, яке перебуває в оперативному управлінні КНП «Рогатинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської  міської ради. (Проєкт № 2767). 

Доповідач: В.Чуйко – заступник міського голови. 
 

4. Про внесення змін в Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Бурштинської міської ради. (Проєкт № 2774). 

Доповідач: С.Видай -  начальник відділу «ЦНАП». 
 

5. Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік. 

(Проєкт № 2766). 



 

6.  Про надання дозволу ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ» на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних  будівель  і споруд технічної  інфракструктури (розподілення газу) для 

розміщення газорегуляторного пункту в с.Дем’янів урочище Коло Цюлюпи. (Проєкт № 2765). 

Доповідач: О.Бесага – в.о. начальника земельно-екологічного відділу. 
 

7. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік. 

(Проєкт № 2772). 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

8. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, Прем’єр - міністра України Дениса Шмигаля, щодо недопущення звуження 

соціальних прав українців. (Проєкт № 2764). 

Доповідач: Р.Бардашевський – депутат міської ради. 
 

9.  Депутатські запити. 

10.  Різне. 

 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести тринадцяту 

позачергову сесію Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для громадян. 

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу міської ради своєчасно та 

якісно підготувати матеріали на пленарне засідання сесії. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Секретар ради                                                               Роман Іванюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував:  
 

Секретар міської ради                                                                   Р.Іванюк 

 

Погодив: 
 

Юридичний відділ: 


