
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15.04.2016 ^
м. Бурштин N° —

Про внесення змін в розпорядження міського 
голови від 11.04.2016 № 95 

«Про скликання 9 сесії Бурштинської 
міської ради сьомого скликання»

Внести зміни в розпорядження міського голови від 11.04.2016 № 95 « Про 
скликання 9 сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання » та викласти його в 
такій редакції:

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

1.Скликати 10 сесію міської ради сьомого скликання 22 квітня 2016 року о 
10.00 годині в приміщенні будинку культури ім. Тараса Шевченка.

Проект порядку денного десятої сесії Бурштинської міської ради сьомого
скликання:

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2016р. № 14/06-16 «Про 
схвалення Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників 
правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній операції 
в східних областях України .(проект № 159)

2. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 
с.Вигівка на 2016р. (проект № 131)

3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 
с.Вигівка на 2016р.(проект № 168)

4. Про внесення змін в п. 1.5. розділу І Положення про відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради — Загальні положення.(проект № 100)

5. Про внесення змін в п.1 розділу 2 Регламенту Центру надання
адміністративних послугБурштинської міської ради затверджененого рішеням сесії 
міської ради№9.1/47-14 від 28 січня 2014 року.(проект № 108)

6. Про внесення змін в п.10 Положення про Центр надання адміністративних послуг 
Бурштинської міської ради Затверджененого рішенням сесії міської ради №10\50- 
15 від 26 січня 2015 року.(проект № 109)

7. Про затвердження (впорядкування) штатного розпису відділу освіти і науки



Бурштинської міської ради.(проект № 124)
8. Про введення в структуру та штатний розпис міської ради посади головного 

спеціаліста з міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності.(проект № 170)
9. Про внесення змін в структуру та штатний розпис відділу соціального захисту 

населення міської ради . ( проект № 171)
10. Про передачу на баланс Галицького УЕГГ ПАТ «Івано-Франківськгаз» 

газопроводу по вул. Сонячна -  Івасюка м. Бурштин.(проект № 153)
11. Про безоплатну передачу на баланс Бурштинської міської ради робочих проектів 

по енергомоніторингу .(проект № 156)
12. Про безоплатну передачу основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів СК карате-до «Воїн» .(проект № 162)
13. Про безоплатну передачу від АМЕР м.Бурштина основних засобів . 

(проект № 163)
14. Про прийняття у власність територіальної громади м.Бурштин та с.Вигівка 

транспортних засобів.(проект № 167)
15. Про затвердження міської програми підтримки діяльності міської організації 

Товариства Червоного Хреста України на 2016 рік . (проект № 132)
16. Про Програму фінансової підтримки державного пожежно-рятувального поста (м. 

Бурштин) 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС в Івано- 
Франківській області (м. Галич) для забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та 
с. Вигівка на 2016 рік .(проект № 134)

17. Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності на 2016 - 
2018рр.(проект № 164)

18. Про затвердження Програми підтримки Громадської організації учасників АТО на 
2016 рік .( проект № 190)

19. Про затвердження нової редакції Положення про відділ ведення Державного 
реєстру виборців Бурштинської міської ради.( проект № 189)

20. Про затвердження Концепції індустріального парку «Бурштин» .(проект № 169)
21. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території)

в м. Бурштин для будівництва і обслуговування індивідуальних жилих будинків, 
господарських будівель і споруд.(проект № 119)

22. Про затвердження Положення «Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної 
громади м. Бурштин та с. Вигівка» .(проект № 125)

23. Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної 
громади м. Бурштин та с. Вигівка.(проект № 126)

24. Про внесення в перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації шляхом аукціону в 2016 році будівлю станції каналізаційної насосної 
№3 по вул. Шухевича, 15 А. (проект № 104)

25. Визнання рішення міської ради від 08.04.2015 року № 19/53-15 таким, що втратило 
чинність.(проект № 166)

26. Про виконання міського бюджету за 2015 рік.(проект № 107)
27. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2015 рік.(проект № 122)
28. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2015 
рік.(проект № 112)

29. Про фінансово - господарську діяльність КП «Редакція газети « Бурштинський 
вісник»» за 2015 рік.(проект № 113)

30. Про фінансово-господарську діяльність КО «Бурштинська центральна міська 
лікарня» за 2015 рік.(проект № 114)



31. Про фінансово - господарську діяльність КП «Капітальне будівництво 
Бурштинської міської ради» за 2015 рік.(проект № 115)

32. Про затвердження Положення про погоджувальну раду Бурштинської міської ради 
(проект № 165)

33. Про Єдиний день депутата та День депутата в міській рад і.( проект № 172)
34. Про фінансово - господарську діяльність КП«Житловик» за 2015 рік.(проект № 

116)
35. Про внесення змін в абзац 5 пункту 2.1 розділу II- «Предмет і мета діяльності, 

основні завдання та функції» Статуту КП «Житловик» .(проект № 106)
36. Про затвердження складу комісії (робочої групи) по реформуванню КП 

«Житловик» .(проект № 157)
Земельні питання

37. Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавця проведення 
земельних торгів (аукціонів) з продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення на умовах оренди в м. Бурштин та 
с.Вигівка.(проект № 135)

38. Про внесення змін в рішення міської ради від 30.10.2014р. № 20.13/46-14 « Про 
затвердження комісії по визначенню виконавця земельних торгів на конкурентних 
засадах» .(проект № 136)

39. Про внесення змін в рішення від 28.01.2016р. № 19/06-16 « Про затвердження витягів з 
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок для продажу 
права оренди на земельних торгах (аукціоні) .(проект № 137)

40. Про затвердження стартової плати за користування земельними ділянками, право 
оренди якої підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) м. 
Бурштин та с.Вигівка.(проект № 138)

41. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення незалежної оцінки земельних ділянок комунальної 
власності в м. Бурштин та с. Вигівка .(проект № 139)

42. Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) .(проект № 155)

43. Про розгляд рішення № 11/1-2015 від 25 вересня2015р.№58 «Про припинення 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції» Адміністративної 
колегії Івано-Франківського обласного територіального відділення 
Антимонопольний комітет України .(проект № 152)

44. Про внесення зміни в проект рішення №28.6/52-15 від 05.03.2015р. «Про 
затвердження проектів щодо відведення земельних ділянок з передачею у 
власність» .(проект № 144)

45. Про розстрочення платежу при купівлі земельної ділянки ПП Карпінської 
Світлани Зіновіївни.(проект № 140)

46. Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки .(проект № 
141)

47. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення приватному 
підприємцю Семенчук Галині Анатоліївні .(проект № 146)

48. Про розірвання договору оренди земельної ділянки гр. Шершакова В.М. вул. 
Калуська 10 а в м. Бурштин .(проект № 142)

49. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних 
ділянок, (проект № 143)

50. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельних ділянок ПП Данилюк 
Л.Я. по вул. Калуська, ПП Беган JI.C. по вул. С.Стрільців,33 в ,ПП Іваськів A.C. по вул. 
Калуська та по вул. В.Стуса м. Бурштин.( проект № 178)



51. 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 № 145)

52. 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 № 179)

53. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд з передачею у приватну власність.(проект №
147)

54. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд з передачею у приватну власність.( проект № 
180)

55. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибних 
ділянок), ведення садівництва, будівництва індивідуальних авто гаражів.(проект №
148)

56. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибних 
ділянок), ведення садівництва, будівництва індивідуальних авто гаражів. ( проект 
№ 183)

57. Про поставлення на чергу для отримання земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства .(проект № 149)

58. Про поставлення на чергу для отримання земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства. ( проект № 182)

59. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 
передачею у власність.(проект № 150)

60. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 
передачею у власність.( проект № 184)

61. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто гаражів.(проект 
№ 151)

62. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто гаражів. 
( проект № 181)

63. Про розгляд заяви голови фермерського господарства Марусячин О.С. 
м. Бурштин.(проект № 154)

64. Про внесення зміни в рішення №15.12/31-13 від 29.03.2013р. «Про продаж 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення ПП Карасьовій Галині 
Миколаївні м. Бурштин .(проект № 160)

65. Про розгляд заяви гр. Бронецького І.М. про розірвання договору оренди земельної 
ділянки по вул. Міцкевича,53 та надання дозволу на виготовлення технічної 
документації по відновленню та встановленню меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель та 
споруд по вул. Міцкевича ,53 А в м. Бурштин.( проект № 176)

66. Про звернення ПП Русиняка В.Р. «Про надання в оренду земельної ділянки
для створення міні-ринку з малих архітектурних форм» в м. Бурштин по вул. 
Калуська.( проект № 177)

67. Про затвердження ПП Павлишину С.Я. технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для обслуговування



торгового об’єкту в м. Бурштин по вул, Шухевича 36 з передачею в оренду. 
( проект № 185)

68. Про надання дозволу директору ТзОВ «Галичанка» Вербіцькому М.М. на 
складання проекту відведення земельної ділянки на умовах оренди . ( проект № 186)

69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Релігійній громаді Івано-Франківської єпархії Української православної церкви 
Київського патріархату «Преображення Господнього» м. Бурштин по вул. В.Стуса 
з передачею у постійне користування .( проект № 187)

70. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі згідно спадщини за законом на 
право на земельну частку пай гр. гр. Савчак P.JL, Галамага JI.JI. м. Бурштин. 
( проект № 188)

71. Про розгляд заяви гр. Галамаги О.О. «Про надання дозволу на складання проекту 
відведення земельної ділянки під ведення особистого селянського господарства в 
урочище « Під краки» в м. Бурштин .( проект № 191)

72. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на «для 
комерційного використання (для будівництва та обслуговування станції технічного 
обслуговування, мийки)» по вул. С.Бандери м. Бурштин.( проект № 92)

73. Відповіді на депутатські запити.
74. Депутатські запити.
75. 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. Розпорядження міського голови від 21.03.2016 № 66 «Про скликання 9 сесії 
Бурштинської міської ради сьомого скликання» вважати таким ,іцо втратило чинність.

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

Міський голова Роксолана Джура


