
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від 09.08.2022                                    м. Бурштин                                                        №372 

 

 

Про скликання позачергового  

засідання виконавчого комітету  

 

 

Керуючись п 37.1 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», згідно поданих службових записок та 

подання начальників відділу. 

 

1. Скликати позачергове засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради                  

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

м.Бурштин.  

2. Погодити проект порядку денного позачергового засідання виконавчого комітету міської 

ради : 

2.1. Про внесення змін до 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. (Проект № 155) 

Доповідач: М.Назар – заступник  начальника  управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності.                                                 

2.2 Про проведення технічного обстеження та складання технічного висновку про стан 

будівельних конструкцій будівлі школи (літера А)по вул. Шевченка, 58 в с. Старий Мартинів 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області. ( Проект № 156) 

2.3.Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс 

Бурштинської міської ради матеріальних активів.( Проєкт № 161) 

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

2.4. Про затвердження Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників 

Революції Гідності, осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, учасників 

бойових дій та інших громадян, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, 

здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки 

Бурштинської міської територіальної громади.(Проект № 158) 

  Доповідач: С.Коцур – Начальник відділу соціального захисту населення                                                       



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

природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

(Проект № 160) 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу  

2.6. Про проведення громадських слухань щодо перейменування вулиць на території 

Бурштинської міської ради. (Проект № 159) 

Доповідач: Т.Білоока  -Т.в.о. завідувач сектору містобудування та  архітектури.         

3.  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. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                      Василь АНДРІЄШИН 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Підготував: 

 

 

Керуючий справами виконкому  ________________________ Н.КИЦЕЛА                           

 

Погоджено: 

Юридичний відділ                                       ____________________________________ 

 

 

 

 


