
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від 20.07.2022                                    м. Бурштин                                                        №335 

 

 

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                  

28 липня 2022 року о 14.00 годині в приміщенні БК ім..Т.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 І півріччя 2022 року» (Проект № 131) 

2.2.   Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2022рік.  

(Проект № 139) 

Доповідач: О.Петровська –  начальник фінансового відділу. 

2.3. Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього 

природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. 

(Проект № 141) 

Доповідач:О.Бесага- головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

2.4. Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, що необхідно здійснити для 

забезпечення потреб відділу соціального захисту населення Бурштинської м/р (Проект № 140) 

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

2.5. Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади (Проект № 132) 

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

територіальної громади. (Проєкт №133) 

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

  2.7. Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану за  ІІ квартал 2022 року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.(Проект № 134) 

         Доповідач: О.Савчин - головний лікар  Комунального    некомерційного    підприємства  

«Бурштинський   міський     центр первинної медико-санітарної допомоги».  



 2.8. Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації в Бурштинській  міській 

територіальній громаді.(Проєкт № 135) 

         Доповідач: Р.Стасько. – перший заступник міського голови. 

 2.9. Про створення комісії з обстеження центрів гуманітарної допомоги та місць здійснення 

харчування тимчасово переміщених осіб.(Проєкт № 130) 

      Доповідач: Р.Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів,  

оборонної та мобілізаційної роботи. 

2.10. Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий 

період 2022-2023 рр.(Проєкт № 142) 

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

2.11.Про план роботи виконавчого комітету на друге півріччя 2022 року.(Проєкт№143)  

     Доповідач: Н.Кицела – керуючий справами виконавчого комітету 

 2.12. Про надання дозволу на укладання договору дарування 1/5 частки квартир на ім’я 

малолітньої дитини.(Проєкт №136) 

2.13. Про надання дозволу на укладання договору дарування земельної ділянки та нежитлової 

будівлі (торговий павільйон) на ім’я неповнолітньої дитини.(Проєкт№137)   

2.14. Про зняття з Кухти Майї Анатоліївни опікунських обов’язків та припинення опіки над 

малолітньою онукою Бариляк Вікторією Романівною, 22.01.2011 р.н.(Проєкт №138)  

        Доповідач: С.Козар – начальник служби у справах дітей. 

2.15. Різне. 

         4. Начальникам відділів виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно підготувати 

матеріали на чергове засідання виконавчого комітету міської ради. 

5.  Координацію роботи  з виконання даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому Надію Кицелу 

6. Провести засідання виконавчого комітету міської ради у режимі обмеженого доступу для 

громадян. 

 

7.  Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                             Ростислав Стасько 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

Керуючий справами виконкому  ________________________ Н.КИЦЕЛА                           

 

Погоджено: 

Юридичний відділ                                       ____________________________________ 

 

 

 

 


