
УКРАЇН А  
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 20.05.2016 _
м. Бурштин № 5 5 0

Про скликання дванадцятої 
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 12 сесію міської ради сьомого скликання 31 травня 2016 року о 
10.00 годині в приміщенні будинку культури ім. Тараса Шевченка.

Проект порядку денного дванадцятої сесії Бурштинської міської ради сьомого
скликання:

1. Про виконання бюджету міста за І квартал 2016 року (проект №206).
2. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року (проект№210).
3. Про затвердження розпоряджень міського голови (проект №205).
4. Інформація товариства «Політв’язнів та репресованих» про використання 

бюджетних коштів у 2015 році (проект №173).
5. Інформація ТО Товариства молодих інвалідів та їх батьків «Довір’я» про 

використання бюджетних коштів у 2015 році (проект №174).
6. Інформація Бурштинської міської Федерації Футболу про використання бюджетних 

коштів у 2015 році (проект №175)
7. Про внесення змін та затвердження штатної чисельності відділу соціального 

захисту населення (статусом юридичної особи) Бурштинської міської ради (проект 
№213).

8. Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 
виконавчих органів (проект №203).

9. Про звернення Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА щодо 
оптимізації ліжкового фонду КО «Бурштинська центральна міська лікарня» (проект 
№214).

10. Про затвердження нової редакції Статуту Бурштинського міжшкільного навчально- 
виробничого комбінату (проект №220).

11. Інформація про роботу відділу економіки і промисловості виконавчого органу 
міської ради за період 01.05.15 - 01.04.16 р.р.(проект №212).

12. Про проект про встановлення тарифів на постачання теплової енергії та послуги



централізованого опалення і гарячого водопостачання (проект №204).
13. Про безоплатну передачу основних засобів від АМЕР м. Бурштина (проект №211).
14. Про створення ліквідаційної комісії з питання ліквідації Комунального 

підприємства
«Редакція газети «Бурштинський вісник» Бурштинської міської ради (проект 
№218).

15. Про внесення змін в План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2016 рік 
(проект № 215).

16. Про внесення змін в План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2016 рік 
(проект №216).

17. Про внесення змін в План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2016 рік 
(проект № 219).

18. Про внесення змін до «Програми заходів з використання
коштів спеціального фонду, що надійшли в порядку відшкодування 
втрат сільськогосподарського виробництва в 2014 р.» (проект № 221).

Земельні питання:
19. Про відміну п.1 рішення міської ради від 28.01.2016 р. № 20/06-16 «Про надання 

дозволів на
складання проектів 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 №192).

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) Жіночому 
Монастирю Служебниць
Господа і Діви Марії з Матара Івано-Франківської Єпархії Української Греко- 
Католицької Церкви по вул. Шевченка, 57 з передачею у постійне користування 
(проект №193).

21. 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 №194).

22. 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 №195).

23. 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 № 196).

24. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто гаражів 
(проект №197).



25. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто гаражів 
(проект №209).

26. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто гаражів
(проект №217).

27. Про надання дозволу ПП Дулику І. О. на розірвання договорів оренди земельних 
ділянок
та надання дозволу на виготовлення технічної документації по відновленню 
(встановленню) меж об’єднаної земельної ділянки на умовах оренди в м. Бурштин 
по вул. С. Стрільців б/н (проект №198).

28. Про надання дозволу ПП Шемелько О. Р. на розірвання договорів оренди 
земельних ділянок
та надання дозволу на виготовлення технічної документації по відновленню 
(встановленню) меж об’єднаної земельної ділянки на умовах оренди в м. Бурштин 
по вул. С. Стрільців б/н (проект №199).

29. Про надання дозволу ПП Стецюк Н. В. на розірвання договорів оренди земельних 
ділянок
та надання дозволу на виготовлення технічної документації по відновленню 
(встановленню) меж об’єднаної земельної ділянки на умовах оренди в м. Бурштин 
по вул. С. Стрільців б/н (проект №200).

30. Про надання дозволу ПП Сенчині Я. Й. на розірвання договорів оренди земельних 
ділянок
та надання дозволу на виготовлення технічної документації по відновленню 
(встановленню) меж об’єднаної земельної ділянки на умовах оренди в м. Бурштин 
по вул. С. Стрільців б/н (проект №201).

31. Про розгляд заяв ПП Дулика І. О. та ПП Стецюк Н. В. по вул. С. Стрільців б/н м. 
Бурштин (проект №202).

32. Про розгляд заяви жителів вул. Вітовського та вул. Хмельницького м. Бурштин
(проект №207).

33. Про затвердження акту узгодження зовнішніх меж земельної ділянки із суміжним 
землекористувачем гр. Денеги 3. 3. по вул. С. Бандери 105 ж, від 04.04.2016 року 
(проект №208).

34. Відповіді на депутатські запити.
35. Депутатські запити.
36. 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 голові -Рексолана Джура


