
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від  21.06. 2022                              м. Бурштин                            № 283 

 

 

Про скликання чергового  

засідання виконавчого комітету  

 

 

Керуючись ст. 19 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                  

29 червня 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 завершення 2021-2022 навчального року в закладах освіти Бурштинської 

територіальної громади та хід підготовки до нового 2022- 2023 навчального року.            

(Проект № 110) 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проект № 114) 

    Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки. 

2.3.Про створення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту 

Бурштинської міської територіальної громади. (Проект № 113) 

2.4.Про створення тимчасової комісії з обстеження захисних споруд цивільного 

захисту. (Проект № 118) 

   Доповідач: М.Яцинович - головний спеціаліст з питань цивільного захисту та 

надзвичайних ситуацій міської ради. 

2.5.Про внесення змін до фінансового плану на 2022 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.  (Проект № 109) 

  Доповідач: О.Савчин - головний лікар  Комунального    некомерційного    

підприємства  «Бурштинський   міський     центр первинної медико-санітарної допомоги».  

2.6.Про преміювання головного лікаря КНП « Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Савчин О.М. (Проект № 121) 

2.7. Про затвердження Положення про порядок  реєстрації помічника дієздатній 

фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проект № 122) 

  Доповідач: В.Чуйко – заступник міського голови 



2.8.Про затвердження Положення про комісію для комплексного визначення ступеня 

індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг та затвердження складу 

комісії для комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує 

надання соціальних послуг. (Проект № 108) 

  Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення.  

2.9. Про безоплатну передачу деревини (дров) для опалення приміщень.               

(Проект № 116) 

2.10.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації та підключення газу 

до житлового будинку. (Проект № 117) 

2.11. Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 8 «Про 

визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення» та дотримання Правил благоустрою, належного санітарного порядку на 

території Бурштинської міської ради протягом 2021 року та І кварталу 2022 року.            

(Проект № 123) 

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

2.12.Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проект № 115) 

  Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови 

2.13.Про погодження на розміщення об’єктів тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг.  (Проект № 112) 

  Доповідач: О.Скриник - начальник управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності. 

2.14.Про недоцільність позбавлення батьківських прав матері відносно малолітніх 

дітей. (Проект № 111) 

  Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей 

2.15. Про затвердження актів оцінки нанесення збитків власникам землі та 

землекористувачам. (Проект № 124) 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

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. Провести засідання виконавчого комітету міської ради у режимі обмеженого 

доступу для громадян. 

6.  Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                               Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  Н.Кицела           ________________ «____»___________2022 

 

Начальник загального відділу   М.Яцик             ______________ «_______» ____________2022     

 

 

Юридичний відділ ____________________           _______________   «____»___________2022 


