
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                               

Від  18.01.2023                                             м. Бурштин                                                           №  6 

 

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                                      

26 січня 2023 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 заходів «Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» на 2023 рік. 

(Проєкт №5 )  

     Доповідач: Леонора Івасюк - начальник Управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності. 

2.2. Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами КП 

«Еко-Сервіс Бурштинської міської ради». (Проєкт №330)   

     Доповідач: Оксана Леськів - в.о. директора КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської 

ради». 

    Співдоповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна.  

2.3. Про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. (Проєкт №8 ) 

  2.4. Про встановлення середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення 

безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників 

Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни. (Проєкт №10) 

     Доповідач: Світлана Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 

2.5. Про затвердження переліку видів громадських та інших робіт тимчасового 

характеру на 2023 рік. (Проєкт №13)   



    Доповідач: Роман Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи. 

2.6. Про затвердження акту обстеження стану та використання земельних ділянок та 

затвердження розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття 

земельних ділянок за межами населеного пункту села Тенетники ТОВ «Мрія Фармінг 

Карпати». (Проєкт №16 )     

   Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

2.7. Про затвердження Плану проведення технічної інвентаризації та паспортизації 

дитячих і спортивних майданчиків на території Бурштинської міської територіальної 

громади,  

періодичності їх огляду та обстеження. (Проєкт №18)    

  Доповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна. 

2.8. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на І півріччя 2023 року. 

(Проєкт №17)    

      Доповідач: Надія Кицела – керуюча справами виконкому.     

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

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №6 )     

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

освіти Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №7 )    

    Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 

2.11. Про звільнення учня від оплати за навчання в Бурштинській дитячій музичній 

школі. (Проєкт № 1)    

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

   2.12. Про виключення із списку квартирного обліку за місцем проживання. (Проєкт 

№12)    

Доповідач: Іван Драгун – заступник міського голови.                                                                                                                                                                                   

2.13. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №338 )                                                                                                                                                                                                               

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

(Проєкт №339 ) 

2.15. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №340 ) 

2.16. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №341)                                                                   

2.17. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №342 )    

2.18. Про надання дозволу на приватизацію житлового приміщення в гуртожитку. 

(Проєкт №3)    

2.19. Про надання дозволу на приватизацію житлового приміщення в гуртожитку. 

(Проєкт №4)    

2.20. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №11)    

  Доповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна. 

2.21.Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди по вул. Шухевича, б/н,               

м. Бурштин  ФОП  Проців Л.М. (Проєкт №298 ) 

  Доповідач: Олег Дмитрів -  завідувач сектору містобудування та архітектури, головний 

архітектор міста 

   2.22. 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                                       ____________________________________ 

 

 

 

 


