
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від  16.02.2022                                   м. Бурштин                            № 59 

 

 

Про скликання чергового  

засідання виконавчого комітету  

 

 

Керуючись ст. 37 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 лютого  2022 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 схвалення проєкту рішення ради «Про виконання бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади за 2021 рік» (Проект №32) 

            Доповідач:О.Петровська – начальник фінансового відділу. 

 2.2. Про внесення на розгляд  міської ради проєкту рішення «Про виконання  

«Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

11.12.2020 №06/2-20 у 2021 році» (Проект №36) 

            Доповідач:М.Назар – нач. відділу економіки і промисловості 

 2.3. Про затвердження Звіту про виконання річного  фінансового плану за 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

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

(Проект №37) 
            Доповідач:О.Савчин- головний лікар КНП «БМЦПМСД» 

 2.4. Про затвердження на 2022 рік переліку видів громадських та інших робіт        

тимчасового характеру (Проект №31) 

 2.5. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на перше півріччя 2022 року 

              (Проєкт№-38) 

            Доповідач: Н.Кицела – керуючий справами 

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

Бурштинської територіальної громади (Проект №34) 

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

освіти  Бурштинської територіальної громади (Проект №35) 

            Доповідач:І.Томин – начальник відділу освіти. 



 2.8. Про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ (Проект №30) 

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

 2.9. Про надання дозволу на укладання договору на розподіл спадкового майна між 

двома малолітніми дітьми  (Проект №28) 

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

квартири, від імені неповнолітньої дитини співвласником якого вона є (Проєкт№29) 

            Доповідач:О.Кравець – головний спеціліст служби у справах дітей. 

 2.11. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом»  

(Проект №33) 
            Доповідач:І.Туз - директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» 

2.12. Різне. 

3. Координацію роботи  з виконання даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому Надію Кицелу. 

4. З метою запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19 провести засідання 

виконавчого комітету міської ради у режимі обмеженого доступу для громадян. 

5.  Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 Міський голова                                           Василь АНДРІЄШИН  

 

 

 

 

 


