
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  20.10. 2021                                       м.Бурштин                                         № 621 

 

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 

28  жовтня 2021 року о 14.00 годині в приміщенні будинку культури ім. Тараса Шевченка 

вул. Степана Бандери, 60 м. Бурштин. 

2. Погодити проєкт порядку денного чергового засідання виконавчого комітету 

міської ради: 

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

міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року». (Проєкт №206). 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу. 

2.2. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення. (Проєкт №208). 

Доповідач: І.Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна                                                      

2.3. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Центр надання соціальних послуг» 

Бурштинської міської ради. (Проєкт №218). 

2.4. Про включення у список учасників АТО та ООС. (Проєкт №203) 

Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення 

2.5. Про надання дозволу громадській організації «БУРШТИНЕР» на здійснення 

наукового дослідження, проектних робіт, благоустрою та подальшої опіки єврейського 

кладовища XVII- XX століття в м. Бурштин. (Проєкт №204). 

Доповідач: Я.Штогрин - завідувач сектору інвестиційної діяльності та стратегічного 

розвитку, управління економіки, праці та інвестиційної діяльності  

2.6. Про стан військового обліку на території Бурштинської міської територіальної 

громади за І-ІІІ квартал 2021 року. (Проєкт №207) 

Доповідач: Л.Сацюк - провідний спеціаліст з військового обліку відділу кадрової 

роботи та військового обліку.      

2.7. Про роботу закладів дошкільної освіти на території Бовшівського та 

Задністрянського старостинських округів. (Проєкт №209). 

2.8. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої 

освіти Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №223). 



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

Бурштинської територіальної. (Проєкт №224). 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки 

Співдоповідачі по проєкту №209: завідувачі ДНЗ Бовшівського та Задністрянського 

старостинських округів. 

2.10. Про звільнення від оплати   за навчання в Бурштинській ДМШ. (Проєкт №205) 

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

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

неповнолітніх дітей в рахунок аліментів. (Проєкт №198). 

2.12. Про визначення місця  проживання дітей. (Проєкт №199). 

2.13. Про розгляд звернення стягнення на предмет іпотеки домоволодіння, де 

прописана неповнолітня дитина. (Проєкт №199). 

2.14. Про припинення функціонування прийомної сім’ї. (Проєкт №219) 

2.15. Про зняття з Квасій Неоніли Гордіївни опікунських обов’язків та припинення 

опіки над неповнолітньою онукою Квасій Анастасією Володимирівною, 06.03.2006 р.н. 

(Проєкт №220). 

2.16. Про встановлення днів спілкування малолітньої дитини з батьком. 

(Проєкт  №221). 

2.17. Про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон малолітньої дитини без 

згоди батька. (Проєкт №222). 

Доповідач: С.Козар – начальник  служби у справах дітей 

2.18. Про зняття з cоціального квартирного обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. (Проєкт №210). 

2.19. Про відмову у видачі ордеру на житлове приміщення в гуртожитку. 

(Проєкт  №211). 

2.20. Про відмову у постановці на соціальний квартирний облік. (Проєкт №212) 

2.21. Про відмову від кімнати в соціальному житлі по вул. Будівельників, 2. 

(Проєкт  №214). 

2.22. Про виділення кімнати в гуртожитку соціального призначення в м.Бурштин, вул. 

Будівельників, 2. (Проєкт №213). 

Доповідач: І.Драгун – заступник міського голови  

2.23. Про оформлення права власності на  квартиру Петрів Л.О. в м.Бурштин. 

(Проєкт  №197).                                                                           

2.24. Про оформлення права власності на житлове приміщення за громадянином м. 

Бурштин. (Проєкт №215). 

2.25. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою м. Бурштин. 

(Проєкт №216). 

2.26. Про оформлення права власності на квартиру за громадянкою м. Бурштин.  

(Проєкт №217). 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови. 

2.27. 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:  
 

    Секретар міської ради                                                                   Роман Іванюк 

 

 

 

    Погодив: 
 

    Юридичний відділ:                                                   


