
       
Бурштинська міська рада                                                                                                                             

Івано-Франківської області                                                                                                 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29.09.2021                                                м.Бурштин                                                           №175 

        

 

 

Про зняття з контролю рішень  

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Відповідно до підпункту 2 пункту "б" частини 1 статті 30 Закону України "Про 

місцеве самоврядування", Регламенту виконавчого комітету та у зв'язку із повним 

виконанням контрольних рішень виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

1. Зняти з контролю рішення:  

- від 03.12.2020 року № 137 «Звіт про виконання фінансового плану за III квартал 2020 

року Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

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

- від 03.12.2020 року № 139 «Про звільнення від оплати за харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти»; 

 - від 03.12.2020 року № 140 «Про звільнення від оплати за харчування дітей у 

закладах загальної середньої освіти м. Бурштина» 

- від 03.12.2020 року № 142 «Про розробку проектно-кошторисної документації 

робочого проекту « Капітальний ремонт приміщень приймального відділення КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» для влаштування КТ за адресою: вул.Шухевича,15 

м. Бурштин» 

 - від 03.12.2020 року № 143 «Про розробку проектно-кошторисної документації 

робочого проекту « Реконструкція системи постачання медичного кисню для відділень 

(анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, хірургічного, пологового та терапевтичного) 

КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради на вул. 

Шухевича,15 м. Бурштин»; 

 - від 03.12.2020 року № 145 «Про створення комісій з питань безоплатного прийняття 

майна із спільної власності громад сіл, міста Галицького району у комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади»;  

- від 30.12.2020 року № 148 «Про організацію харчування дітей в закладах загальної 

середньої освіти Бурштинської територіальної громади»; 

- від 30.12.2020 року № 149 «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей 

у закладах дошкільної освіти Бурштинської територіальної громади»; 

- від 30.12.2020 року № 150 «Про внесення змін до фінансового плану за IV квартал 

2020 року Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр 

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

області»; 



- від 30.12.2020 року № 152 «Про відмову у видачі ордеру на житлове приміщення в 

гуртожитку по вул. Шухевича, 2/68 Гречуху Михайлу Івановичу»; 

- від 30.12.2020 року № 153 «Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку 

по вул. Шухевича, 2/46 Кічурі Олександрі Ярославівні»; 

- від 30.12.2020 року № 155 «Про оформлення права власності на квартиру за 

громадянкою Лохаївською Я.М. м. Бурштин»; 

- від 30.12.2020 року № 155 «Про оформлення права власності на квартиру за 

громадянкою Гурською І.І. м. Бурштин»; 

- від 30.12.2020 року № 158 «Про оформлення права власності на квартиру за 

громадянином Петрів І.М. м. Бурштин»; 

- від 30.12.2020 року № 159 «Про оформлення права власності на житлове 

приміщення в гуртожитку за громадянином Гречух Р.І. м. Бурштин»; 

-  від 30.12.2020 року № 164 «Про призначення стипендії Бурштинської міської ради в 

галузі освіти для обдарованих дітей міста Бурштина»; 

-  від 30.12.2020 року № 165 «Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській 

ДМШ»; 

-  від 30.12.2020 року № 168 «Про звільнення від оплати за харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти у 2020 р.»; 

-  від 30.12.2020 року № 169 «Про звільнення від оплати за харчування дітей у 

закладах загальної середньої освіти м. Бурштина у 2020 році». 

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Надію Кицелу 

 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                                               Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


