
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                               

     Від  16.11. 2022                                         м. Бурштин                               № 551 

 

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                  

24 листопада 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 затвердження Фінансового плану на 2023 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт № 276) 

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

2.2. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги. (Проєкт № 285)   

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

комунального майна   

2.3. Про затвердження Переліку платних послуг та тарифів на платні послуги, які 

надаються Комунальним підприємством «Комунальне некомерційне підприємство 

«Спортивний  клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради». (Проєкт № 295)       

    Доповідач:О.Кобель - директор «КП КНП «СК «Бурштин» Бурштинської міської ради»                                                                                                                                                                                                                    

2.4. Про надання дозволу на розроблення зональної схеми та  схеми встановлення  місць 

розташування для паркування транспортних засобів на території м. Бурштин. (Проєкт № 270) 

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

2.5. Про роботу громадської комісії з житлових питаньпри виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради. (Проєкт № 296) 

Доповідач:І.Драгун – заступник міського голови 

2.6. Про звільнення учнів від оплати за навчання в Бурштинській ДМШ. (Проєкт № 294)                                                                   

Доповідач:Т.Зорій - начальник відділу культури туризму і зовнішніх зв’язків   

2.7. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом. (Проєкт 

№ 281)    

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

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт № 282)                                                                   



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

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт № 283)  

     Доповідач:І.Томин – начальник відділу освіти      

   2.10. Про зняття із соціального супроводу сім’ї та припинення надання соціальної послуги 

«Соціального супроводу». (Проєкт № 277)     

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

соціальної послуги соціального супроводу. (Проєкт № 278)    

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

  2.12. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 271) 

   2.13. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №272) 

   2.14. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 273) 

   2.15. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 274) 

   2.16. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт № 275) 

   2.17. Про надання дозволу на приватизацію житлового приміщення в гуртожитку.(Проєкт 

№ 284) 

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

комунального майна   

   2.18. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом. (Проєкт 

№ 279)   

  2.19. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом. (Проєкт 

№ 280)  
  Доповідач: І.Туз -  директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради»  

   2.20. Про надання дозволу на укладення договору дарування земельної ділянки та 

нерухомого майна, а саме, нежитлової будівлі, магазину на ім’я малолітньої дитини. (Проєкт 

№ 286)    

    2.21. Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва які належать неповнолітній на праві спадщини 

за заповітом. (Проєкт № 287)     

   Доповідач: С.Козар - начальник служби у справах дітей    

2.22. Про преміювання головного лікаря КНП « Бурштинський міський центрпервинної 

медико-санітарної допомоги» Савчин О.М. (Проєкт №269) 

2.23.Про доцільність реєстрації П**** Олега Юрійовича помічником дієздатної фізичної 

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

обов’язки. (Проєкт №260) 

2.24. Про доцільність реєстрації Б**** Андрія Степановича помічником дієздатної фізичної 

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

обов’язки. (Проєкт №261 ) 

2.25. Про доцільність реєстрації П**** Степана Йосиповича помічником дієздатної 

фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт №262 ) 

2.26. Про доцільність реєстрації Б**** Володимира Миколайовича помічником дієздатної 

фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт №263) 

2.27. Про доцільність реєстрації П**** Олега Ігоровича помічником дієздатної фізичної 

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

обов’язки. (Проєкт №264)  

2.28. Про доцільність реєстрації К**** Михайла Володимировича помічником дієздатної 

фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт №265) 

2.29. Про доцільність реєстрації О**** Андрія Романовича помічником дієздатної фізичної 

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

обов’язки.  (Проєкт №266 ) 



2.30. Про реєстрацію помічником В**** Богдана Андрійовича дієздатній фізичній особі 

З**** Богдану Степановичу, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки.  (Проєкт №288 ) 

2.31. Про реєстрацію помічником В**** Богдана Ярославовича дієздатній фізичній особі 

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

виконувати обов’язки. (Проєкт №289 ) 

2.32. Про реєстрацію помічником К**** Віктора Олеговича дієздатній фізичній особі 

К**** Леоніду Микитовичу, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки. (Проєкт №290 ) 

2.33. Про реєстрацію помічником С**** Романа Васильовича дієздатній фізичній особі 

С**** Василю Яковичу, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт №291 ) 

2.34. Про реєстрацію помічником Р**** Михайла Володимировича дієздатній фізичній 

особі Р**** Оксані Степанівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки. (Проєкт №292 ) 

2.35. Про реєстрацію помічником Т**** Романа Михайловича дієздатній фізичній особі 

Т**** Світлані Богданівні, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права 

та виконувати обов’язки. (Проєкт №293 ). 

Доповідач:В.Чуйко – заступник міського голови.                

  2.36. 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                                       ____________________________________ 

 

 

 

 


