
                                                                                                           
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

Від  11.10.2017                          м. Бурштин                                              № 413     
 

Про скликання  тридцять сьомої 

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  37  сесію міської ради  сьомого скликання   27 жовтня  2017 року                        

о 10.00 годині в приміщенні  будинку культури ім. Тараса Шевченка вул. Степана 

Бандери,60.   

 

   Орієнтовний  порядок  денний  37 сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання  

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік (Проект №813) 

2. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2017р. (Проект №793) 

3. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого холодного водопостачання та 

водовідведення ( Проект № 795) 

 

Земельні питання 

4. Про відмову у наданні дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки з 

передачею у постійне користування Управлінню Державного Агенства рибного 

господарства у Івано-Франківській області (Івано-Франківський Рибоохоронний патруль) 

(Проект № 700)  

5. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність   (Проект№703) 

6. Про надання дозволу ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на 

виготовлення проекту відведення земельної ділянки для будівництва житлового будинку 

для працівників ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (Проект№752)  

7. Про надання дозволу на обстеження земельних ділянок, які пропонуються для продажу з 

аукціону на умовах оренди (Проект №761) 

8. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(Проект№781) 



9. Про надання дозволу на розподіл земельної ділянки в м.Бурштин в урочище «Пасовище» 

(Проект №794)  

10. Про надання дозволу Чоловічому Монастирю «Воплоченого Слова» Івано-Франківської 

Єпархії УГКЦ на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування культової споруди ( катехитичного центру) з передачею у 

постійне користування (Проект №796 ) 

11. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража, з передачею у власність (Проект № 797) 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у спільну сумісну та приватну власність (Проект №798 ) 

13. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок ( Проект 

№799) 

14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення садівництва з 

передачею у власність (Проект №800 ) 

15. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність (Проект №801 ) 

16. Про відміну пункту 4 рішення від 24.06.2016 № 27/14-16 «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 № 802) 

17. Про внесення змін в рішення від 27.10.2016 № 13/19-16 «Про надання дозволу на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

з передачею у власність» ( Проект № 803) 

18. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

(Проект №804) 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність (Проект №805) 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність (Проект №806) 

21. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. Нова,25-а та розстрочку 

платежу при купівлі земельної ділянки (Проект №807) 

22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (Проект №808 ) 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради 

(Проект №809) 

24. Про відмову у виділенні земельної ділянки релігійній громаді «Покрови Пресвятої 

Богородиці» Київського Патріархату Української Православної Церкви для будівництва 

та обслуговування культової споруди в м. Бурштин (Проект №810) 

25. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів (Проект №811 ) 

26. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік» 

(Проект №812) 

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  залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                               Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Підготовив: 

 

 

____________________ Б.Б.Рибчук 

 

Погодив: 

 

 

____________________  


