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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцять сьомої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  31 березня  2017 року м. Бурштин 

Початок:10:00 

Закінчення:12:10 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       22 депутати міської ради (список додається). 

– представники політичних партій, громадських об’єднань, ЗМІ. 

Відсутні на сесії: 4 депутати міської ради (І.Я.Дашевич, Л.І.Петровська, Т.Д.Попик, 

В.Л.Рик). 

СЛУХАЛИ:  

         Про порядок  денний двадцять сьомої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

Р.О.Джура -  міський голова, яка ознайомила з проектом порядку  денного двадцять 

сьомої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

Проект порядку денного 27 сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №552) 

     Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін в рішення міської ради від 24.06.2016 № 05/14-16 «Про 

встановлення місцевих податків  і зборів на території м. Бурштин та села Вигівка». (Проект 

№551) 

3. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2016 рік .(Проект 

№553) 

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

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік». (Проект 

№ 584) 

           Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу 

5. Про внесення доповнення до міської цільової Програми соціального захисту  
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і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх 

житлових прав, попередження  дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 

роки . (Проект №583) 

    Доповідач: С.О.Козар – начальник служби у справах дітей 

6. Про затвердження «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності в м. Бурштин та с. Вигівка». ( Проект  № 549) 

    Доповідач:  Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури 

7. Звіт про роботу Агенції Місцевого Економічного Розвитку  м. Бурштина у 2016 році. 

(Проект №550) 

           Доповідач:О.В.Шаган –  керівник проектів АМЕР міста Бурштин 

8. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. 

(Проект №555) 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних ділянок). 

(Проект №556) 

10. 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 із земель запасу міської ради. (Проект 

№557) 

11. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект №558) 

12. Про поставлення на чергу для  будівництва індивідуальних гаражів в м. Бурштин. 

(Проект №559) 

13. Про поставлення на чергу для отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. (Проект №560) 

14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект №561) 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект №562) 

16. 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 №563) 
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17. 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 приватну власність. (Проект №564) 

18. Про затвердження проекту відведення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. (Проект №565) 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської ради. 

(Проект №566) 

20. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект №567) 

21. Про внесення змін в рішення від 27.10.2016 № 37/19-16 «Про продовження 

(поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок» .(Проект №568) 

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

Богородиці» Української Православної Церкви Київському Патріархату під будівництво 

храму по вул. Лісна і Квіткова в м. Бурштині. (Проект №569)  

23. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення (кад. номер 2621210300:01:004:0388) 

громадянину Олійнику Михайлу Васильовичу по вул. С.Бандери 105 Б, м. Бурштин. 

(Проект №570) 

24. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення ( кад. номер 2621210300:01:004:0039) 

приватному підприємцю Вдовичину Семену Івановичу по вул. Нова 25-Б, м. Бурштин. 

(Проект №571) 

25. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення ( кад. номер 2621210300:01:001:0208) 

приватному підприємцю Павлишину Сергію Ярославовичу по вул. Шухевича     3-б, м. 

Бурштин. (Проект №572) 

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

ділянки ТзОВ Бурштинська МТС для обслуговування складських приміщень та майстерні 

із земель запасу міської ради з послідуючим укладанням договору оренди. (Проект №573) 

27. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. 

(Проект №574) 
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28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

селянського господарства  з передачею у власність. (Проект №575) 

29. 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 із земель запасу міської ради. (Проект 

№576) 

30. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки  для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект №577) 

31. Про надання дозволу ПП Черніку А.Б. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок на умовах оренди для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. Шухевича б\н. (Проект №578) 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської ради. 

(Проект №579) 

33. 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 приватну власність. (Проект №580) 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект №581) 

            Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу 

35. Відповіді на депутатські запити. 

36. Депутатські запити. 

37. Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, з пропозицією зняти з обговорення проект  № 459                    

«Про затвердження «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності в м. Бурштин та с. Вигівка» та відправити його на 

доопрацювання (копія листа від 06.03.2017 №01.1-16/221 Антимонопольного комітету 

України Івано-Франківського обласного територіального відділення  додається). 
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ВИРІШИЛИ:  

Прийняти проект порядку денного 27 сесії за основу. 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №552) 

    Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін в рішення міської ради від 24.06.2016 № 05/14-16 «Про 

встановлення місцевих податків  і зборів на території м. Бурштин та села Вигівка». (Проект 

№551) 

3. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2016 рік .(Проект 

№553) 

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

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік». (Проект 

№ 584) 

           Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу 

5. Про внесення доповнення до міської цільової Програми соціального захисту  

і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх 

житлових прав, попередження  дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 

роки . (Проект №583) 

     Доповідач: С.О.Козар – начальник служби у справах дітей 

6. Про затвердження «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності в м. Бурштин та с. Вигівка». ( Проект  № 549) 

    Доповідач:  Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури 

7. Звіт про роботу Агенції Місцевого Економічного Розвитку  м. Бурштина у 2016 році. 

(Проект №550) 

            Доповідач:О.В.Шаган –  керівник проектів АМЕР міста Бурштин 

8. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. 

(Проект №555) 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних ділянок). 

(Проект №556) 

10. 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 із земель запасу міської ради. (Проект 

№557) 
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11. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект №558) 

12. Про поставлення на чергу для  будівництва індивідуальних гаражів в м. Бурштин. 

(Проект №559) 

13. Про поставлення на чергу для отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. (Проект №560) 

14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект №561) 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект №562) 

16. 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 №563) 

17. 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 приватну власність. (Проект №564) 

18. Про затвердження проекту відведення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. (Проект №565) 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської ради. 

(Проект №566) 

20. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект №567) 

21. Про внесення змін в рішення від 27.10.2016 № 37/19-16 «Про продовження 

(поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок» .(Проект №568) 

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

Богородиці» Української Православної Церкви Київському Патріархату під будівництво 

храму по вул. Лісна і Квіткова в м. Бурштині. (Проект №569)  

23. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення (кад. номер 2621210300:01:004:0388) 
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громадянину Олійнику Михайлу Васильовичу по вул. С.Бандери 105 Б, м. Бурштин. 

(Проект №570) 

24. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення ( кад. номер 2621210300:01:004:0039) 

приватному підприємцю Вдовичину Семену Івановичу по вул. Нова 25-Б, м. Бурштин. 

(Проект №571) 

25. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення ( кад. номер 2621210300:01:001:0208) 

приватному підприємцю Павлишину Сергію Ярославовичу по вул. Шухевича     3-б, м. 

Бурштин. (Проект №572) 

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

ділянки ТзОВ Бурштинська МТС для обслуговування складських приміщень та майстерні 

із земель запасу міської ради з послідуючим укладанням договору оренди. (Проект №573) 

27. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. 

(Проект №574) 

28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

селянського господарства  з передачею у власність. (Проект №575) 

29. 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 із земель запасу міської ради. (Проект 

№576) 

30. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки  для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект №577) 

31. Про надання дозволу ПП Черніку А.Б. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок на умовах оренди для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. Шухевича б\н. (Проект №578) 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської ради. 

(Проект №579) 

33. 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 приватну власність. (Проект №580) 



 8 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект №581) 

           Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу 

35. Відповіді на депутатські запити. 

36. Депутатські запити. 

37. Різне. 

 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»    - 0 

ВИРІШИЛИ:  

Зняти з обговорення проект  №549 «Про затвердження «Положення про порядок 

розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в                          

м. Бурштин та с. Вигівка».  

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  23 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок  денний двадцять сьомої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №552) 

            Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін в рішення міської ради від 24.06.2016 № 05/14-16 «Про 

встановлення місцевих податків  і зборів на території м. Бурштин та села Вигівка». (Проект 

№551) 

3. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2016 рік .(Проект 

№553) 
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4. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік». (Проект 

№ 584) 

           Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу 

5. Про внесення доповнення до міської цільової Програми соціального захисту  

і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх 

житлових прав, попередження  дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 

роки . (Проект №583) 

            Доповідач: С.О.Козар – начальник служби у справах дітей 

6.  Звіт про роботу Агенції Місцевого Економічного Розвитку  м. Бурштина у 2016 

році. (Проект №550) 

           Доповідач:О.В.Шаган –  керівник проектів АМЕР міста Бурштин 

7. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. 

(Проект №555) 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних ділянок). 

(Проект №556) 

9. 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 із земель запасу міської ради. (Проект 

№557) 

10. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект №558) 

11. Про поставлення на чергу для  будівництва індивідуальних гаражів в м. Бурштин. 

(Проект №559) 

12. Про поставлення на чергу для отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. (Проект №560) 

13. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект №561) 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект №562) 
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15. 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 №563) 

16. 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 приватну власність. (Проект №564) 

17. Про затвердження проекту відведення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. (Проект №565) 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської ради. 

(Проект №566) 

19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект №567) 

20. Про внесення змін в рішення від 27.10.2016 № 37/19-16 «Про продовження 

(поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок» .(Проект №568) 

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

Богородиці» Української Православної Церкви Київському Патріархату під будівництво 

храму по вул. Лісна і Квіткова в м. Бурштині. (Проект №569)  

22. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення (кад. номер 2621210300:01:004:0388) 

громадянину Олійнику Михайлу Васильовичу по вул. С.Бандери 105 Б, м. Бурштин. 

(Проект №570) 

23. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення ( кад. номер 2621210300:01:004:0039) 

приватному підприємцю Вдовичину Семену Івановичу по вул. Нова 25-Б, м. Бурштин. 

(Проект №571) 

24. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення ( кад. номер 2621210300:01:001:0208) 

приватному підприємцю Павлишину Сергію Ярославовичу по вул. Шухевича 3-б, м. 

Бурштин. (Проект №572) 

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

ділянки ТзОВ Бурштинська МТС для обслуговування складських приміщень та майстерні 

із земель запасу міської ради з послідуючим укладанням договору оренди. (Проект №573) 
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26. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. 

(Проект №574) 

27. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

селянського господарства  з передачею у власність. (Проект №575) 

28. 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 із земель запасу міської ради. (Проект 

№576) 

29. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки  для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект №577) 

30. Про надання дозволу ПП Черніку А.Б. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок на умовах оренди для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. Шухевича б\н. (Проект №578) 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської ради. 

(Проект №579) 

32. 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 приватну власність. (Проект №580) 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект №581) 

           Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу 

34. Відповіді на депутатські запити. 

35. Депутатські запити. 

36. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  23 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №552) 

 



 12 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Петровська - начальник фінансового відділу, яка ознайомила з  проектом 

рішення та рекомендаціями до  проекту рішення  комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку: 

1.1.  Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

КВК 01 «міська рада» 

КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки» 

Збільшити  передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 9500,0грн. 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 

Збільшити  передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 41191,20грн. 

КВК 01 «відділ освіти» 

КПКВКМБ 1011220 «Інші освітні програми» 

Збільшити  передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 30000,0грн. 

1.2. Зменшити призначення по відділу освіти КВК 10 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

поточний ремонт покрівлі ЗОШ №1-36120,0грн. 

та направити на  

відділ освіти КВК 10 

-на заміну теплообмінника в ДНЗ №6  15000,0грн. 

-на придбання господарських товарів для ДНЗ №1 (в зв’язку з аварійною 

ситуацією)відповідно до накладної 1329,0грн. 

КПКВКМБ 1011010 «Дошкільні заклади»+16329,0грн. 

міська рада 01 

     -на виготовлення електронного ключа на підключення до баз даних НАІС 

для відділу реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

1100,0грн. 

КПКВКМБ  0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»+1100,0грн. 

- На співфінансування поточного ремонту м’якої покрівлі над під’їздом №1 багатоквартирного 

будинку по вул.О.Басараб, 2 в м.Бурштин 18691,0грн. 
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КПКВКМБ  0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»+18691,0грн. 

2. Частину залишку загального фонду міського бюджету , який склався на 

01.01.2017року  в сумі 5000,0 грн. спрямувати на фінансування  Програми 

фінансової підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» м.Бурштин на 

2017 рік 

КВК 24 «відділ культури» 

КПКВКМБ 2418600 «Інші видатки» +5000,0грн. 

Запропонувала: 

1.2.Зменшити призначення по відділу освіти КВК 10 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

поточний ремонт покрівлі ЗОШ №1-50880,0грн. 

та направити на  

Відділ культури КВК 24 

-на ремонт системи опалення музичної школи+50880,0грн 

КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання» +50880,0грн. 

1.3.Зменшити призначення по міській раді  

- Програма про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2016-

2020 роки ( придбання планшетів) 29570,0грн.(економія) 

- Програма містобудівного кадастру та створення служби містобудівного кадастру на 

території Бурштинської міської ради на 2015 –2019 роки -70000,0грн. 

КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»-70000,0грн. 

 Та направити на  ямковий ремонт доріг 99570,0грн. 

КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»+99570,0грн 

2.Врахувати в складі доходів загального фонду міського бюджету іншу субвенцію з 

обласного бюджету  на поховання учасників бойових дій в сумі 9000,0грн. та 

спрямувати КВК15 Відділу соціального захисту населення  

 КПКВКМБ 1513090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів 

війни»+9000,0грн. 

 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 01/27-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  22 
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   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1.1.  Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

КВК 01 «міська рада» 

КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки» 

Збільшити  передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 9500,0грн. 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 

Збільшити  передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 41191,20грн. 

КВК 01 «відділ освіти» 

КПКВКМБ 1011220 «Інші освітні програми» 

Збільшити  передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 30000,0грн. 

2.2. Зменшити призначення по відділу освіти КВК 10 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

поточний ремонт покрівлі ЗОШ №1-36120,0грн. 

та направити на  

відділ освіти КВК 10 

-на заміну теплообмінника в ДНЗ №6  15000,0грн. 

-на придбання господарських товарів для ДНЗ №1 (в зв’язку з аварійною 

ситуацією)відповідно до накладної 1329,0грн. 

КПКВКМБ 1011010 «Дошкільні заклади»+16329,0грн. 

міська рада 01 

 -на виготовлення електронного ключа на підключення до баз даних НАІС для відділу 

реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань 1100,0грн. 

КПКВКМБ  0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»+1100,0грн. 

- на співфінансування поточного ремонту м’якої покрівлі над під’їздом №1 

багатоквартирного будинку по вул.О.Басараб, 2 в м.Бурштин 18691,0грн. 



 15 

   КПКВКМБ  0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»+18691,0грн. 

3. Частину залишку загального фонду міського бюджету , який склався на 

01.01.2017року  в сумі 5000,0 грн. спрямувати на фінансування  Програми фінансової 

підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» м.Бурштин на 2017 рік 

КВК 24 «відділ культури» 

КПКВКМБ 2418600 «Інші видатки» +5000,0грн. 

  

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  26 

   «проти»     -  0 

    «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни.  

1.2.Зменшити призначення по відділу освіти КВК 10 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

поточний ремонт покрівлі ЗОШ №1-50880,0грн. 

та направити на  

Відділ культури КВК 24 

-на ремонт системи опалення музичної школи+50880,0грн 

КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання» +50880,0грн. 

1.3.Зменшити призначення по міській раді  

- Програма про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2016-

2020 роки ( придбання планшетів) 29570,0грн.(економія) 

- Програма містобудівного кадастру та створення служби містобудівного кадастру на 

території Бурштинської міської ради на 2015 –2019 роки -70000,0грн. 

КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»-70000,0грн. 

 Та направити на  ямковий ремонт доріг 99570,0грн. 

КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»+99570,0грн 

2.Врахувати в складі доходів загального фонду міського бюджету іншу субвенцію з 

обласного бюджету  на поховання учасників бойових дій в сумі 9000,0грн. та 

спрямувати КВК15 Відділу соціального захисту населення  

 КПКВКМБ 1513090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів 

війни»+9000,0грн. 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  23 

   «проти»     -  0 

    «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  23 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін в рішення міської ради від 24.06.2016 № 05/14-16 «Про 

встановлення місцевих податків  і зборів на території м. Бурштин та села Вигівка». 

(Проект №551) 

ДОПОВІДАВ:  

        В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із  

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій.  

 Ознайомив з прозицією погоджувальної ради: видалити пункт 4.7.1.5 «Товариства 

сприяння обороні України», оскільки Бурштинська автомобільна школа товариства 

сприяння обороні України є громадською організацією та не фінансується з державного 

бюжету.  

ВИРІШИЛИ: проект рішення 02/27-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  23 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ видалити пункт 4.7.1.5 «Товариства сприяння обороні України». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  23 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

 

ИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 02/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 
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  «за»            -  23 

«проти»      -  0 

                                                           «утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

3. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2016 рік. 

(Проект №553) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій.  

ИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 03/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  23 

«проти»      -  0 

                                                           «утрим.»     -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

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

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік». 

(Проект № 584) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійної 

депутатської комісії з питань бюджету та економічного розвитку ( додається).  

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про рекомендації комісії з  питань будівництва, 

архітектури та житлово- комунального господарства: 

Комісія рекомендує змінити до п. 1 та 3 (Додаток1) пропозиції до програми 

природоохоронних заходів м.Бурштин за 2017 рік КП «Житловик».  

А) Пункт 1 

Зняти: 

З вул.Будівельників-28 тис. 

З вул.Міцькевича-8 тис. 
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З Догляду за зеленими насадженнями біля дорожнього полотна-20 тис. 

Доповнити такими пунктами: 

На підтримку газети «Бурштинський вісник»-20тис. 

Косіння трави на кладовищах-30тис. 

Вивіз сміття з кладовища-6 тис 

Б) Пункт 3. 

Зняти: 

З вул.Квіткова-98 тис. 

Направити: 

На вул. Івасюка-98 тис. 

В) Переміщення з пункту 3 в пункт 1 

Зняти з п. 3: 

З вул.Стуса 15,19 -18 тис. 

З вул.С.Бандери 34 -28 тис. 

Направити в п.1 

вул.С.Бандери 34 - 46 тис. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 04/27 –17  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: 

 

№ 

п/п 

Назва заходу 
Сума тис. 

грн. 

 

Згідно Переліку видів діяльності (найменування робіт), затверджених 

Постановою Кабінету міністрів України  №1147 від 17.09.1996 р. (із 

змінами) 

 

1. 
пункт 1 «Плану …»: 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення, 
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утилізації ТПВ на адміністративній території Бурштинської міської ради: 

 - вул. Міцкевича, Бандери, Зелена   17,00 

 - вул. Стуса, Коновальця   12,00 

 - вул. Калуська, Шухевича   14,00 

 - вул. О.Басараб, Стефаника   18,00 

 - вул. Шевченка   10,00 

 
- вул. Стрільців, Енергетиків, Будівельників (рішення від 27.01.17 №03/23-

17) 
17,00 

 - зона зелених насаджень по вул. Міцкевича  12,00 

 - нове, старе кладовище  10,00 

2. 

пункт 3 «Плану …»: 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, направлених 

на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: 

 

 - вул. Стуса,15,19  56,00 

 - вул. Петлюри  98,00 

 - вул. Стуса,21,13,5,7,9   82,00 

 - вул. Івасюка  142,00 

3. 
пункт 5 «Плану …»: 

Заходи з озеленення: 
 

 - Площа Героїв ОУН-УПА   10,00 

 - могила Січових Стрільців, Меморіал  20,00 

 - алея ім.. Андрея Шептицького  20,00 

 - сквер ім.. Івана Виговського   12,00 

 - сквер ім.. Г.Сковороди   48,00 

 - сквер Молодіжний   10,00 

 - сквер Європейський   30,00 

 - сквер Небесної Сотні   10,00 

 - сквер Свободи   8,00 
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 - сквер Чорновола   20,00 

 - сквер Загиблих воїнів   20,00 

 - вул. С.Бандери   40,00 

 - вул. С.Бандери,34   46,00 

 - вул. Січ. Стрільців   98,00 

 - зона зелених насаджень по вул. Міцкевича  43,00 

 - вул. Будівельників   40,00 

 - вул. Стуса   98,00 

 - вул. Калуська   45,00 

 - вул. Стефаника  18,00 

 - вул. О.Басараб   10,00 

 - вул. Д.Галицького   5,00 

 - вул. Шухевича  70,00 

 - вул. вул. Міцкевича  80,00 

 - вул. Коновальця   81,00 

 - вул. Енергетиків   10,00 

 - вул. Франка   38,00 

 - вул. Зелена   30,00 

 - догляд за зеленими насадженнями біля дорожнього полотна  60,00 

 - с. Вигівка   15,00 

 - нове і старе кладовище  30,00 

4. 

пункт 8 «Плану …»: 

Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики  

20,00 

5. 

пункт 9 «Плану …»: 

Придбання установок, обладнання та машин для збору, транспортування, 

перероблення, знешкодження та складування побутових та промислових 

відходів  

85,00 

 

6. пункт 10 «Плану …»: 12,00 
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Придбання оснащення спеціального транспорту для здійснення контролю 

за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів 

шкідливих речовин у водні ресурси  

 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  1 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 04/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення доповнення до міської цільової Програми соціального захисту і 

підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх 

житлових прав, попередження  дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 

роки . (Проект №583) 

ДОПОВІДАВ:  

С.О.Козар – начальник служби у справах дітей, яка ознайомила з проектом рішення, 

рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 05/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

6. Звіт про роботу Агенції Місцевого Економічного Розвитку  м. Бурштина у 2016 році. 

(Проект №550) 

ДОПОВІДАВ:  

О.В.Шаган –  керівник проектів АМЕР міста Бурштин, яка ознайомила із  звітом про роботу 

Агенції Місцевого Економічного Розвитку  м. Бурштина у 2016 році (додається).  

ВИСТУПИЛИ: 
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А.С.Іваськів – депутат Івано-Франківської обласної ради, про необхідність 

збільшення фінансування на дитячий майданчик у парковій зоні; про повне завершення 

робіт. 

І.Р.Харів – депутат міської ради, про початок проведення робіт по встановленню 

майданчика у парковій зоні. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про необхідність більш кращої співпраці між 

АМЕР, відділами міської ради та депутатським корпусом. 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради, про роботу з молодими підприємцями. 

О.В.Шаган –  керівник проектів АМЕР міста Бурштин, про програми по залученню 

молодих лідерів. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 06/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

№555) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 07/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  21 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок). (Проект №556) 

ДОПОВІДАВ:  
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В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 08/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  21 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

9. 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 із земель запасу міської ради. 

(Проект №557) 

Примітка. Депутат міської ради І.О.Дулик відмовився брати участь в обговоренні та 

голосуванні по даному питанню (заява додається). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 09/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  21 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

10. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект №558) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 10/27-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  22 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

11. Про поставлення на чергу для  будівництва індивідуальних гаражів в м. Бурштин. 

(Проект №559) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 11/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  21 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

12. Про поставлення на чергу для отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. (Проект №560) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 12/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  20 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

13. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у власність. (Проект №561) 
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ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 13/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  22 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект №562) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 14/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  23 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

15. 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 

№563) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 15/27-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

    «за»               -  23 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

16. 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 приватну власність. (Проект №564) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 16/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

    «за»               -  23 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

17. Про затвердження проекту відведення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

№565) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 17/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  23 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 
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СЛУХАЛИ: 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської 

ради. (Проект №566) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 18/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект №567) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 19/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

20. Про внесення змін в рішення від 27.10.2016 № 37/19-16 «Про продовження 

(поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок» .(Проект №568) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 20/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

Богородиці» Української Православної Церкви Київському Патріархату під 

будівництво храму по вул. Лісна і Квіткова в м. Бурштині. (Проект №569)  

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про можливість надання ділянки в іншому місці та 

необхідність проведення громадських слухань. 

О.М.Шемелько – священник, про необхідність будівництва церкви саме на цій 

земельній ділянці; про непотрібність проведення громадських слухань. 

Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури, про цільове призначення 

земельної ділянки; норми законодавства щодо виділення земельної ділянки; необхідність 

проведення громадських слухань. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про необхідність побудови культової споруди. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про можливість виділення земельної ділянки на 

новому масиві; про земельну ділянку по вул. Василя Стуса; про належність каплиці по                   

вул. Лісна церкві Всіх Святих та священомученика Йосафата та необхідність проведення 

громадських слухань. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про необхідність зміни цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Лісна та необхідність проведення громадських слухань. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про виділення земельної ділянки на новому 

масиві. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про необхідність облаштування дитячого майданчика 

та зони зелених насаджень. 

Р.О.Джура – міський голова, про прийняття рішення згідно закодавства та необхідність 

проведення громадських слухань.  
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Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про необхідність більш кращої співпраці між 

АМЕР , відділами міської ради та депутатським корпусом. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 21/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  15  

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  8 

СЛУХАЛИ: 

22. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення (кад. номер 2621210300:01:004:0388) 

громадянину Олійнику Михайлу Васильовичу по вул. С.Бандери 105 Б,  м. Бурштин. 

(Проект №570) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 22/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  22 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

23. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення ( кад. номер 2621210300:01:004:0039) 

приватному підприємцю Вдовичину Семену Івановичу по вул. Нова 25-Б,                        

м. Бурштин. (Проект №571) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 23/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 



 30 

        «за»              -  23 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

24. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення ( кад. номер 2621210300:01:001:0208) 

приватному підприємцю Павлишину Сергію Ярославовичу по вул. Шухевича     3-б, м. 

Бурштин. (Проект №572) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 24/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

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

ділянки ТзОВ Бурштинська МТС для обслуговування складських приміщень та 

майстерні із земель запасу міської ради з послідуючим укладанням договору оренди. 

(Проект №573) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 25/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 
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СЛУХАЛИ: 

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

№574) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 26/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

27. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

селянського господарства  з передачею у власність. (Проект №575) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 27/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

28. 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 із земель запасу міської ради. 

(Проект №576) 

ДОПОВІДАВ:  
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В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 28/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

29. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки  для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект №577) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 29/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

30. Про надання дозволу ПП Черніку А.Б. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок на умовах оренди для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. Шухевича б\н. (Проект №578) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 30/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 
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                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської 

ради. (Проект №579) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 31/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

32. 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 приватну власність. (Проект №580) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 32/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект №581) 
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ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  профільної 

комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 33/27-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  23 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

34. Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 27.01.2017 № 40.02/22 – 17  «Про депутатський запит 

І.О.Дулика»; 

- рішення міської ради від 28.02.2017 № 37.01/24 – 17  «Про депутатський запит 

І.З.Карвацького»; 

- рішення міської ради від 28.02.2017 № 37.05/24 – 17  «Про депутатський запит 

І.В.Прокопіва»; 

- рішення міської ради від 28.02.2017 № 37.02/24 – 17  «Про депутатський запит 

А.С.Процика»; 

-  рішення міської ради від 03.03.2017 № 04.01/25 – 17  «Про депутатський запит 

В.В.Котіва»; 

- рішення міської ради від 03.03.2017 № 04.02/25 – 17  «Про депутатський запит 

І.Р.Харіва»; 

- рішення міської ради від 03.03.2017 № 04.03/25 – 17  «Про депутатський запит 

І.М.Мазур». 

ДОПОВІДАВ: 

        Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішень міської ради: 

-  від 27.01.2017 № 40.02/22 – 17  « Про депутатський запит І.О.Дулика » (інформація 

додається); 

- від 28.02.2017 № 37.01/24 – 17  «Про депутатський запит І.З.Карвацького» (інформація 

додається); 

- від 28.02.2017 № 37.05/24 – 17  «Про депутатський запит І.В.Прокопіва» (інформація 

додається); 
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- від 28.02.2017 № 37.02/24 – 17  «Про депутатський запит А.С.Процика» (інформація 

додається); 

- від 03.03.2017 № 04.01/25 – 17  «Про депутатський запит В.В.Котіва» (інформація 

додається); 

- від 03.03.2017 № 04.02/25 – 17  «Про депутатський запит І.Р.Харіва» (інформація 

додається); 

- від 03.03.2017 № 04.03/25 – 17  «Про депутатський запит І.М.Мазур» (інформація 

додається).  

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про залишення запиту на контролі. 

І.З.Карвацький– депутат міської ради, про залишення запиту на контролі. 

І.В.Прокопів– депутат міської ради, про залишення запиту на контролі. 

А.С.Процик – депутат міської ради, про залишення запиту на контролі. 

В.В.Котів – депутат міської ради, про залишення запиту на контролі. 

І.Р.Харіва – депутат міської ради, про залишення запиту на контролі. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про залишення запиту на контролі. 

СЛУХАЛИ: 

35. Депутатські запити. (Депутатських запитів не було).  

СЛУХАЛИ: 

36. Різне. ( Не було). 

 

 

Міський  голова                                                              Роксолана Джура 


