
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від 16.11.2021                                   м. Бурштин                            № 676 

 

 

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                  

24 листопада 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  встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення. (Проект № 208) 

Доповідач:         З.Шафран – директор КП «Житловик» 

Співдоповідач: І.Бандура – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна 

2.2. Про схвалення проекту рішення ради «Про бюджет Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік». (Проект № 229)  

Доповідачі: О.Петровська – начальник фінансового відділу  

2.3. Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану за ІІІ квартал 2021 року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

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

(Проект № 229)  

2.4. Про затвердження Фінансового плану на 2022 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект № 236)  

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

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

області. 

2.5.  Про роботу закладів культури на території Насташинського та Озерянського 

старостинських округів. (Проект № 225) 

Доповідач: Ю.Степась – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків  

Співдоповідачі: керівники закладів культури Насташинського та Озерянського 

старостинських округів. 



2.6. Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. (Проект № 237) 

Доповідач: Ю.Степась - начальник відділу культури,  туризму і зовнішніх зв’язків 

2.7. Про роботу ЦНАП Бурштинської міської ради за 2020 рік. (Проект № 234) 

Доповідач: С.Видай - начальник відділу «ЦНАП» 

2.8. Про затвердження актів обстежень зелених насаджень. (Проект № 230) 

Доповідач: С.Августин – головний спеціаліст земельно-екологічного відділу   

2.9. Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання. (Проект 

№ 231) 

2.10. Про зняття з квартирного обліку за місцем проживання. (Проект № 237) 

Доповідач:  І.Драгун - затупник міського голови 

2.11. Про здійснення належного догляду батьками за дітьми в родинах, які 

перебувають на обліку сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. (Проект № 

233) 

Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

2.12. 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 

 

 

 

 

 


