
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від 22.09.2022                              м. Бурштин                                  №452 

 

 

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 вересня  2022 року о 14:00 годині в приміщенні Будинку культури ім. Шевченка - вул. С. 

Бандери, 60, м.Бурштин.           

2. Погодити проект порядку денного чергового засідання виконавчого комітету міської ради  

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

природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

(Проект № 224) 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу. 

2.2.  Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства 

«Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» за І півріччя 2022 року(Проект № 223) 

Доповідач: О.Леськів – в.о. директора КП « Еко-Сервіс» 

2.3. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства  

«Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» за І півріччя 2022 року 

(Проект № 222)  
Доповідач: В.Михайлишин – в.о.директора «Житлово-експлуатаційного господарства» 

Бурштинської міської ради.  

2.4. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської територіальної громади за I півріччя 2022 року. (Проект №213) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості. 

2.5. Про роботу закладів дошкільної освіти м.Бурштина. (Проект № 208) 

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

Співдоповідачі: директори ЗДО. 

2.6. Про встановлення тарифу на транспортування теплової енергії КП «Житловик» на рівні 

тарифу, що застосовувався станом на 24.02.2022. (Проект № 216) 

2.7. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади та оголошення 

конкурсу. (Проект № 206) 



2.8. Про створення комісії з інвентаризації водопровідних та каналізаційних мереж в 

м.Бурштин (приватний сектор) (Проект № 207) 

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

2.9. Про стан надання адміністративних послуг населенню Бурштинської територіальної 

громади. (Проект №215) 

Доповідач: С.Видай – керівник ЦНАП. 

2.10. Про внесення змін до Положення про порядок реєстрації помічника дієздатній фізичній 

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

обов’язки, затверджене рішенням виконавчого комітету від 29.06.2022 № 115. (Проект 

№221) 

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

ради. 

2.11. Про надання дозволу на приватизацію квартири. ( Проект №202) 

2.12. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №203) 

2.13. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проект №205 ) 

2.14. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проект № 211) 

2.15. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проект № 212) 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови. 

2.16. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації та підключення газу до 

житлового будинку. (Проект №204) 

2.17. Про видачу дублікату свідоцтва про право власності м. Бурштин. (Проект № 210) 

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

2.18. Про вирішення спору щодо визначення місця проживання малолітніх дітей. (Проект 

№217) 

2.19. Про вирішення спору щодо участі у вихованні малолітньої дитини та визначення 

способу такої участі. (Проект №218) 

2.20. Про недоцільність позбавлення батьківських прав батька відносно малолітніх дітей. 

(Проект №219) 

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

2.21. Про взяття на облік сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та надання 

соціальної послуги соціального супроводу. (Проект № 209) 

Доповідач: Г.Олексин -  завідувач сектору сім’ї відділу сім’ї, молоді та спорту. 

2.22. Про виділення кімнати в гуртожитку соціального призначення в м.Бурштин, вул. 

Будівельників, 2. (Проект №194)  

2.23. Про зняття з cоціального квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов. (Проект №195) 

2.24.  Про зарахування на квартирний облік за місцем проживання у виконкомі міської ради. 

(Проект №196) 

Доповідач: І.Драгун – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 

2.25. Про надання дозволу на встановлення кіоску по вул. Шухевича, б/н, м. Бурштин ФОП  

Проців Л.М. (Проект №214) 

2.26. Про визначення місця розташування приміщення сіно-склад гр. Кухарського Ю. Є. 

(Проект №220) 

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

2.27.  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 


