
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                               

     Від 24.10. 2022                                         м. Бурштин                               № 495 

 

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                  

31 жовтня 2022 року о 14:00 годині в Будинку культури ім. Т. 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 №250 ) 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

2.2.Про схвалення проєкту рішення ради «Про виконання бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади за 9 місяців 2022 року» (Проект №239 ) 

2.3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2021 року «Про бюджет 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік». (Проект №251 ) 

Доповідач: О.Петровська –  начальник фінансового відділу. 

2.4. Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану за  ІІІ квартал 2022 року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (Проект 

№ 238) 

Доповідач: О.Савчин - головний лікар КНП «БМЦПМСД»    

2.5. Про  затвердження актів  обстеження зелених насаджень на територій Бурштинської 

міської територіальної громади (м.Бурштин, с. Тенетники). (Проект №240) 

Доповідач: С.Августин -  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу. 

2.6. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» на 2022-2025рр. 

(Проект №243) 
2.7. Про звільнення від оплати за відвідування басейну КНП «ДЕЛЬФІН» (Проект №249) 

Доповідач: М.Козар – начальник відділу у справах сім’ї та молоді 

 



2.8. Про Раду старійшин при міському голові Бурштинської міської територіальної громади 

Івано-Франківської області. (Проєкт №248) 

Доповідач: Н.Кицела – керуюча справами виконавчого комітету 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №246) 

2.10. Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №247) 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки  

2.11. Про встановлення режиму роботи магазину «Зоотовари» по вул.Калуська, 7/34 

в м.Бурштин (Проект №241) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

2.12. Про звільнення учнів від оплати за навчання в Бурштинській дитячій музичній школі. 

(Проект №242) 

Доповідач: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків 

2.13. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проект №244) 

2.14. Про надання дозволу на приватизацію житлового приміщення в гуртожитку. (Проект 

№245) 

Доповідач: І.Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна                                                                     

2.15. Про реєстрацію помічником К**** Ярослава Михайловича дієздатній фізичній особі 

К**** Марії Омелянівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт №175) 

2.16. Про реєстрацію помічником К**** Ігоря Степановича дієздатній фізичній особі К**** 

Лілії Степанівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт 176) 

2.17. Про реєстрацію помічником К**** Віталія Павловича  дієздатній фізичній особі 

К**** Ганні Михайлівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт № 177) 

2.18. Про реєстрацію помічником К**** Івана Івановича дієздатній фізичній особі К**** 

Анні Іванівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.(Проєкт №178) 

2.19. Про реєстрацію помічником Р**** Ігоря Ігоровича  дієздатній фізичній особі Л**** 

Євгенії Ільківній, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.(Проєкт №179)  

2.20. Про реєстрацію помічником Б**** Ярослава Ігоровича дієздатній фізичній особі 

Б**** Ользі Андріївні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.(Проєкт №180) 

2.21. Про реєстрацію помічником К**** Андрія Івановича дієздатній фізичній особі К**** 

Дарії Іванівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.(Проєкт № 181) 

2.22. Про реєстрацію помічником Г**** Степана Степановича  дієздатній фізичній особі 

Г**** Надії Іванівни, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки.(Проєкт №182) 

2.23. Про реєстрацію помічником П**** Ярослава Петровича дієздатній фізичній особі 

Б**** Стефанії Іванівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки.(Проєкт № 183) 

2.24. Про реєстрацію помічником Н**** Тараса Миколайовича дієздатній фізичній особі 

Н**** Миколі Станіславовичу, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки.(Проєкт № 184) 

2.25. Про реєстрацію помічником М**** Ярослава Богдановича  дієздатній фізичній особі 

С**** Петрові Олексійовичу, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки.(Проєкт №185) 



2.26. Про реєстрацію помічником Б**** Дмитра Богдановича  дієздатній фізичній особі 

М**** Михайлу Степановичу, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки. ( Проєкт № 186) 

2.27. Про реєстрацію помічником С**** Ігоря Івановича дієздатній фізичній особі С**** 

Івану Григоровичу, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт № 187) 

Доповідач:В.Чуйко – заступник міського голови.                

2.28.Різне. 

3. Координацію роботи  з виконання даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому Надію Кицелу. 

4.  Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

Керуючий справами виконкому  ________________________ Н.КИЦЕЛА                           

 

Погоджено: 

Юридичний відділ                                       ____________________________________ 

 

 

 

 


