
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                               

Від  14.02.2023                                              м. Бурштин                                                         № 34 

 

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                                      

23 лютого 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 проєкту рішення ради «Про виконання бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади за 2022 рік». (Проєкт №34 ) 

       Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу. 

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

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 11.12.2020 №06/2-20 за 2022 рік. (Проєкт №33 ) 

    Доповідач:  Л.Івасюк - начальник Управління економіки, праці та інвестиційної діяльності 

     2.3. Про затвердження Звіту про виконання річного фінансового плану за  2022 року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

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

№27 )     
2.4. Про внесення змін до Фінансового плану на 2023 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт №28 )    

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

     2.5. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 12.08.2022 № 154 «Програми 

підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували у 

складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися та 

брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, 

починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки Бурштинської міської територіальної 

громади». (Проєкт №9 ) 

        Доповідач: Г.Матіїшин – заступник начальника відділу соціального захисту населення. 

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

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №35) 



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

Бурштинської територіальної громади. (Проєкт №36) 

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

      2.8. Про створення постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна та майна від умерлої спадщини на території Бурштинської 

міської  територіальної громади, затвердження її складу та Положення про комісію. (Проєкт 

№41) 

      2.9. Про надання дозволу на приватизацію квартири. (Проєкт №39) 

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

(Проєкт №40)  

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

комунального майна.                                                                      

      2.11. Про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації.          

(Проєкт №29)  
      2.12. Про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації.          

(Проєкт №30) 

      2.13.Про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації.            

(Проєкт № 31) 
      2.14. Про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації.          

(Проєкт №32) 

      Доповідач: І.Туз -  директор КП «Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради».   

      2.15. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 20.12.2022 р. № 304.         

(Проєкт №23)                                                                   
      2.16. Про надання дозволу на укладання договору про розподіл спадкового майна між 

малолітніми дітьми. (Проєкт № 24)    

      2.17. Про вирішення спору щодо визначення місця проживання малолітньої дитини.     

(Проєкт № 25)                                                                   
      2.18. Про надання дозволу на укладання договору дарування житлового будинку, з 

господарськими будівлями та спорудами на ім’я малолітньої дитини. (Проєкт №26 )  

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

      2.19. Про реєстрацію помічником К**** І**** С**** дієздатній фізичній особі В**** 

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

виконувати обов’язки. (Проєкт №19)   

      2.20. Про реєстрацію помічником П**** В**** М**** дієздатній фізичній особі М**** 

М**** П****, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт №20 )       

      2.21. Про реєстрацію помічником П**** М**** І**** дієздатній фізичній особі П**** 

І**** М****, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт №21 ) 

      2.22. Про реєстрацію помічником М**** Б**** І**** дієздатній фізичній особі Т**** 

М**** М****, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт № 22) 

      2.23. Про реєстрацію помічником Д**** В**** Б**** дієздатній фізичній особі З**** 

Ф**** С****, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт № 37) 

      2.24. Про реєстрацію помічником Х**** О**** Р**** дієздатній фізичній особі М**** 

М**** П****, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. (Проєкт № 38) 

      2.25. Про реєстрацію помічником Я**** А**** Р**** дієздатній фізичній особі Б**** 

М**** М****, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки. (Проєкт № 42) 

      Доповідач:В.Чуйко – заступник міського голови. 



2.26. Різне. 

3. Координацію роботи  з виконання даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому Надію Кицелу. 

4.  Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                           Роман Іванюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

Керуючий справами виконкому  ________________________ Н.КИЦЕЛА                           

 

Погоджено: 

Юридичний відділ                                       ____________________________________ 

 

 

 


