
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від  17.12.2021                                   м. Бурштин                            № 735 

 

 

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                  

23 грудня  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 проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращий ескізний проєкт 

скверу ім. В. Чорновола у м. Бурштин. (Проект № 250) 

2.2. Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. (Проект № 253) 

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

2.3. Про встановлення середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення 

безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників 

Революції Гідності і осіб  з інвалідністю внаслідок війни. (Проект № 251) 

Доповідач:  С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення 

2.4. Про внесення змін до фінансового плану за IV квартал 2021 року Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.(Проект №  254) 

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

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

області. 

2.5. Про переведення житлового гуртожитку в статус «службова квартира».(Проект № 

248)  
Доповідач:  Т.Білоока – зав.сектору  містобудування та архітектури 

2.6. Про оформлення права власності на житлове приміщення. (Проект № 243) 

2.7. Про оформлення права власності на житлове приміщення. (Проект № 244) 

2.8. Про оформлення права власності на житлове приміщення. (Проект № 245) 

2.9. Про оформлення права власності на  квартиру. (Проект № 246) 

2.10. Про оформлення права власності на житлове приміщення. (Проект № 249) 



2.11. Про оформлення права власності на  квартиру. (Проект № 252) 

Доповідач:  Р.Стасько – перший затупник міського голови 

2.12. Про зняття з квартирного обліку за місцем проживання. (Проект № 256) 

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

№ 257) 

2.14.  Про видачу ордеру на житлове приміщення (Проект № 258) 

Доповідач:  І.Драгун - затупник міського голови 

2.15.Про визначення місця проживаннч малолітньої дитини. 

Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

2.16. 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 

 

 

 

 

 


