
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                               
     Від 13.12.  2022                                         м. Бурштин                               № 603 

 

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                  

20 грудня 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 схвалення проєкту рішення ради «Про бюджет Бурштинської міської 

територіальної громади на 2023 рік» (Проєкт №301) 
        Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

2.2. Про затвердження акту  інвентаризації об’єктів нерухомості (житлових та нежитлових) 

приміщень гуртожитків по вул. Шухевича,буд.2, буд.2А вул. Стуса,буд.1,буд.3 м. Бурштин  

(Проєкт №299)   

    Доповідач:Т.Білоока - головний спеціаліст сектору містобудування та  архітектури        
2.3. Про призначення стипендії Бурштинської міської ради в галузі освіти для обдарованих 

дітей  (Проєкт №302 )       

    Доповідач:І.Томин – начальник відділу освіти і науки                                                                                                                                                                                                                    
2.4. Про проведення громадського обговорення щодо найменування(перейменування) 

скверу/вулиці на території  м. Бурштин (Проєкт №303 ) 
  Доповідач:О.Дмитрів – начальник відділу містобудування та архітектури  
2.5. Про зняття з квартирного обліку за місцем проживання (Проєкт № 304) 

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

(Проєкт №305 )                                                                   

Доповідач:І.Драгун – заступник міського голови  
2.7. Про  затвердження актів  обстеження зелених насаджень на території Бурштинської 

міської територіальної громади (с.Діброва.с.Сарники, м.Бурштин) (Проєкт №306 )   

 Доповідач: С.Августин – головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 
2.8. Про затвердження номенклатури справ виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради на 2023 рік.(Проєкт №307 )    

       Доповідач: Л.Янків – начальник архівного відділу                                                         



    2.9. Про затвердження подання до суду про призначення опікуна для недієздатної особи  

(Проєкт №308 )  
     Доповідач:В.Чуйко – заступник міського голови   

  2.10. 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                                       ____________________________________ 

 
 
 

 


