
У К Р А ЇН А  

Бурштннеька міська рада 
Івано-Франківської області

РО ЗП О РЯДЖ ЕН Н Я

Від 15 січня 2016 р 
м. Бурштин

Про скликання шостої 
сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання

Відповідно до п.8 частини четвертої ст.42, ст. 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»:

1,Скликати 6 сесію міської ради сьомого скликання 28 січня 2016 року о 
10.00 годині в приміщенні будинку культури ім. Тараса Шевченка.

Проект порядку денного 6 сесії Бурштнської міської ради сьомого скликання:
Проект порядку денного на 6 - у  сесію:

1. Про внесення змін до міського бюджету 2015р. (проект 54 )
2. Про внесення змін до міського бюджету 2015р. (проект 47 )
3. Про внесення змін в «Доповнення до плану природоохоронних заходів з місцевих 

фондів з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 
раді на 2015 рік» (проект 57 )

4. Про внесення змін в «Доповнення до плану природоохоронних заходів з місцевих 
фондів з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 
раді на 2015 рік» (проект 50 )

з. про внесення змін в «Доповнення до плану природоохоронних заходів з місцевих 
фондів з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 
раді на 2015 рік» (проект 43 )

6. Про впровадження пілотного проекту системи електронних закупі вель(проект 51 )
7. Про план роботи міської ради на 2016 рік. (проект 56 )

8. Про Положення про помічника-консультанта депутат Бурштинської міської 
ради(проект 49)

9. Про затвердження Плану діяльності з пі дготовки проектів регуляторних актів 
Бурштинської міської ради на 2016 рік(проект 45 )



10. Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту м. Бурштин 
та с. Вигівка на 2016-2020 роки(проект 55 )

11. Про відмову в наданні дозволу на оренду приміщення для ТОВ «Спецоцінка ВНТ»
(проект 53 )

12. Про надання дозволу КП «Житловик» на продаж автомобіля, який належить до 
комунальної власності територіальної громади міста Бурштин та с. Вигівка(проект 58 )

13. Програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2016 рік (проект 60 ).
14. Про затвердження програми «Фінансова підтримка Бурштинської міської організації 

ветеранів України на 2016р.» (проект 46 )
15. Про виділення коштів(проект 52 )
16. Про фінансування міських цільових програм(проект 61)
17. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Верховної Ради 

України(проект 48)

Земельні питання.
18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (проект 70)
19. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок(проект 

69)
20. Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості, в м. Бурштин по вул. 
Калуська 10 а. (проект 68)

21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі згідно сертифіката на право на земельну 
частку пай(проект 67)

22. Про затвердження витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні) (проект 
66)

23. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 
будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів, особистого селянського 
господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 
будівель та споруд з передачею у власність(проект 65)

24. Про затвердження технічної документаціїіз землеустроюодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі для будівництва та обслуговуванняжилих будинків, 
господарських будівель та споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва, 
будівництва індивідуальних авто гаражів(проект 64)

25. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 
передачею у власність(проект 63)

26. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто 
гаражів(проект 62)

27. Депутатські запити .
28. Різне.

2.На сесію запросити депутатів обласної ради, голову Івано-Франківської обласної
ради, голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації, керівників
підприємств, установ, організацій, керівників політичних партій, представників засобів
масової інформації.



3.Начальникам відділів виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно 
підготувати матеріали на пленарне засідання сесії.

4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря ради 
Б.Рибчук.

Міський голова Роксолана Джура


