
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від  21.04.2022                              м. Бурштин                            № 186 

 

 

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 квітня  2022 року о 14.00 годині в БК ім. Т.Шевченка вул. Степана Бандери, 60, 

м.Бурштин. 

2. Погодити проект порядку денного чергового засідання виконавчого комітету 

міської ради : 

2.1. Про затвердження звіту головного лікаря про надання медичних послуг та 

фінансово-господарську діяльність Комунального некомерційного підприємства  

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області  за 2021 рік (Проект № 66) 

    Доповідач: О.Савчин- головного лікаря Комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

2.2.  Про встановлення тарифу на послуги міської лазні (Проект № 61)  

Доповідач: І.Герт – начальник відділу ЖКГ та обліку комунального майна  

           2.3. Про роботу закладів культури на території Тенетниківського та 

Старомартинівського старостинських округів (Проект № 67) 

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

          2.4. Про встановлення вартості харчування внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб за рахунок бюджетних асигнувань (Проект № 72) 

     Доповідач: С.Коцур- начальник відділу соціального захисту населення 

         2.5. Про доцільність призначення піклувальником Корди Ярослава Ярославовича 

над  мамою Кордою Тетяною Василівною (Проект № 68) 

        2.6. Про доцільність призначення піклувальником Стоуна Олександра Васильовича над  

дідусем Проциком Миколою Миколайовичем (Проект № 69) 

        2.7. Про доцільність призначення піклувальником Багриновського Віталія Андрійовича 

над  тіткою Баландою Ольгою Іванівною (Проект № 70) 

        2.8. Про доцільність призначення піклувальником Гнатіва Олега Петровича над  мамою 

Гнатів Адою Володимирівною (Проект № 71) 



        2.9. Про доцільність призначення піклувальником Мориса Василя Ярославовича над  

бабцею Морис Парасковією Леонівною (Проект № 73) 

       Доповідач: В.Чуйко- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

       2.10. Про вирішення спору щодо визначення місця проживання малолітньої дитини 

(Проект № 62) 

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

житлового приміщення гуртожитку, яке належить на праві спільної власності неповнолітнім 

дітям.(Проект №63) 

       2.12. Про надання дозволу на укладання договору дарування будинку на ім’я малолітніх 

дітей в рівних долях по  ½ частці (Проект №64)  
    Доповідач:  С.Козар – начальник служби у справах дітей 

       2.13. 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. Провести засідання виконавчого комітету міської ради у режимі обмеженого 

доступу для громадян. 

6.  Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                               Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


