
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від  23.07.2021                                              м. Бурштин                              № 450 

 

 

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                  

29 липня 2021 року о 14.00 годині в приміщенні 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 відзначення в місті Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці 

Незалежності України. (Проект № 145 від 16.07.2021) 

2.2. Про затвердження Положення про проведення регіонального фестивалю духовної 

та патріотичної пісні «Дністрова хвиля» на території релігійно-історичного центру «Гора над 

Дністром». (Проект № 146 від 16.07.2021) 

Доповідач: Т.Зорій – начальник відділу культури,  туризму і зовнішніх зв’язків 

2.3. Про схвалення проєкту рішення ради «Про виконання бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади за І півріччя 2021 року». (Проект № 143 від 15.07.2021) 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

2.4. Про стан роботи із соціального захисту одиноких та непрацездатних громадян, 

надання послуг надомного обслуговування одиноких перестарілих громадян. (Проект № 144 

від 15.07.2021) 

Доповідач: С. Коцур – начальник відділу соціального захисту населення 

2.5. Про затвердження переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних у новій редакції. (Проект  138 від 14.07.2021)  

Доповідач: О. Кравчишин – начальник організаційного відділу 

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

квартири, від імені неповнолітньої дитини власником якої вона є. (Проект  139 від 

15.07.2021) 

Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

2.7. Про надання дозволу на встановлення критого піднавісу до існуючого магазину 

«Хатинка» по вул. Січових Стрільців, 33-Г, м. Бурштин, Івано-Франківської області ПП Чаві 

Віталію Володимировичу. (Проект  137 від 12.07.2021) 



Доповідач: Т.Білоока – зав.сектору містубудування та архітектури 

2.8. Про відмову у зарахуванні на квартирний облік за місцем проживання у 

виконкомі міської ради. (Проект  141 від 15.07.2021) 

2.9. Про відмову у видачі ордеру на житлове приміщення в гуртожитку (Проект  142 

від 15.07.2021) 

Доповідач:  І.Драгун - затупник міського голови 

2.10. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади. (Проект  140 від 15.07.2021) 

Доповідачі: І.Томин – начальник  відділу освіти і науки 

2.11. Про оформлення права власності на квартиру за громадянином Бойко А.С.               

м. Бурштин (Проект  132 від 09.07.2021) 

2.12. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Бєлова Л.О.          

м. Бурштин. (Проект  133 від 09.07.2021) 

2.13. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою Мацук Г.С.           

м. Бурштин. (Проект  134 від 09.07.2021) 

2.14. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянкою   

Рисей М.Б. м. Бурштин. (Проект  135 від 09.07.2021) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

2.15. 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. 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                       Ростислав Стасько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

Керуючий справами виконкому  Н.Кицела           ________________ «____»___________2021 

 

Погоджено: 

Юридичний відділ  І. Мельник                                _______________   «____»___________2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


