
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11.07.2016 м. Бурштин № лЮЯ

Про скликання п'ятнадцятої 
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 15 сесію міської ради сьомого скликання 22 липня 2016 року о 
10.00 годині в приміщенні будинку культури ім. Тараса Шевченка вул.Степана 
Бандери,60.

Проект порядку денного п'ятнадцятої сесії Бурштинської міської ради сьомого
скликання:

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік (проект № 260).
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2016 №02/12-16 «Про 
внесення змін до міського бюджету на 2016 рік » (проект № 263).
3. Про надання пільг з місцевого бюджету та призначення субсидій пільговій 
категорії громадян м.Бурштин та с.Вигівка( проект № 279)
4. Про затвердження Положення про фонд міської ради на виконання депутатських 
повноважень (проект № 262).
5. Про відпустку міського голови (проект 284).
6. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2015-2016 
навчальний рік та підготовку до нового 2016-2017 навчального року(проект № 275).
7. Про затвердження протоколу ліквідаційної комісії з питання ліквідації 
Комунального підприємства «Редакція газети «Бурштинський вісник» Бурштинської 
міської ради(проект № 274).
8. Про встановлення тарифів на постачання теплової енергії та послуги
централізованого опалення і гарячого водопостачання (рішення міської ради від 
06.06.2016 №01/13-16). .
9. Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій (проект № 278).
10. Про внесення змін до пункту 2 рішення міської ради від 25 травня 2012 року 
№ 16/21-12 «Про оплату за оренду комунального майна» (проект № 271).



11. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території) в 
с. Витівка для будівництва і обслуговування індивідуальних жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (проект № 264).
12. Про прийняття у власність територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка з 
безоплатною передачею на баланс та обслуговування КП «Житловик» каналізаційних 
мереж житлового мікрорайону міста по вулицях Миколайчука , Івасюка (проект № 258).

Земельні питання:
13. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність(проект № 265).
14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність(проект № 266).
15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність(проект № 282).
16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування будівлі 
автостанції ТДВ «Івано-Франківське обласне підприємство автобусних станцій» (проект 
№ 268 ).
17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно спадщини за 
заповітом на право на земельну частку пай гр. Яцишина М.М. с. Вигівка (проект № 269 ).
18. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, для будівництва 
індивідуальних гаражів, з передачею у власність (проект № 272).
19. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка),, з передачею у власність (проект № 283).
20. 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) (проект № 273).
21. 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) (проект № 280).
22. Про внесення зміни п.79 рішення міської ради від 21.10.2015 р. № 19.8/62-15 
«Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки під 
будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів з передачею у власність із 
земель запасу міської ради» (проект № 267 ).
23. Про відміну п.1 та п.1.1 рішення міської ради від 05.03.2015 р. № 28.6/52-15 «Про 
затвердження проектів відведення земельних ділянок з передачею у власність» (проект № 
270).
24. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної



ділянки Громадській організації «Братство демократичної української молоді» 
(проект № 276).

25. Про поставлення на чергу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибних ділянок) (проект № 277).
26. Про поставлення на чергу для отримання земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства (проект № 281).
27. Відповіді на депутатські запити.
28. Депутатські запити.
29. 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.Рибчука.

Міський голова Роксолана Джура


