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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

Першого пленарного засідання  

тридцять сьомої  сесії міської ради сьомого скликання 

Від  27жовтня  2017 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 15:40 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       24 депутати міської ради (список додається). 

– представники політичних партій, підприємств ЗМІ (список додається). 

Відсутні на сесії: 3 депутати міської ради (Б.Б.Рибчук, Т.М.Сенчина ,  К.М.Соронович). 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря ради  на 37 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

Р.О.Джура -  міський голова, яка запропонувала обрати секретарем ради на 37 сесію 

Депутата міської ради Івасюк Л.Р. 

ВИРІШИЛИ:  Обрати секретарем ради на 37 сесію депутата  Івасюк Л.Р.  

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»           -  23 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  1 

СЛУХАЛИ:  

         Про порядок  денний тридцять сьомої сесії  Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання:                                                                                      

Проект порядку денного 37–сесії Бурштинськоїміської ради сьомогоскликання 

(27.10.2017) 

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

Доповідач: Петровська О.І – начальник фінансового відділу. 
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2. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2017р. (Проект №793) 

Доповідач: Назар М.С – начальник відділу економіки і промисловості. 

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

водовідведення ( Проект № 795) 

Доповідач: Марчук В.І - директор КП «Житловик» 

 

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 землеустроющодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівельі 

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 ) 
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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 

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) 
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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 природногосередовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік» 

(Проект №812) 

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

27. Відповіді на депутатські запити. 

28. Депутатські запити. 

29. Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: Р.О.Джура -  міський голова, з пропозицією внести в порядок денний під 

пунктом № 4 Проект  №819 «Заслуховування інформації  про результати діяльності 

Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури  за 9 місяців 2017 року». 

Пропозицію поставити на голосування. 

ВИРІШИЛИ: внести в порядок денний проект рішення №819 «Заслуховування інформації  

про результати діяльності Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури  за 9 

місяців 2017 року». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»           -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

ВИСТУПИЛИ: Карвацький І.З – голова фракції партії Свобода», з пропозицією зняти з 

порядку денного Проект № 795 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 

холодного водопостачання та водовідведення» 

                              Пропозицію поставити на голосування. 

ВИРІШИЛИ: пропозиція не набрала необхідну кількість голосів депутатів, рішення не 

прийнято. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  12 

   «проти»     -  6 

   «утрим.»    -  6 
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ВИСТУПИЛИ: Дашеви І.Я- з пропозицією зняти з порядку денного Проект № 700 «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)». 

Пропозицію поставити на голосування. 

ВИРІШИЛИ: пропозиція не набрала необхідну кількість голосів депутатів, рішення не 

прийнято. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  12 

«проти»     -    0 

«утрим.»    -  12 

ВИСТУПИЛИ: Джура Р.О – міський голова, яка запропонувала затвердити Порядок денний 

37-ї сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання ( з врахуванням прийнятих змін) в 

цілом. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний 37-ї сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання ( з врахуванням прийнятих змін в цілому): 

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

 Доповідач: Петровська О.І – начальник фінансового відділу. 

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

с.Вигівка на 2017р. (Проект №793) 

 Доповідач: Назар М.С – начальник відділу економіки і промисловості. 

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

водовідведення ( Проект № 795) 

 Доповідач: Марчук В.І - директор КП «Житловик» 

4. Заслуховування інформації  про результати діяльності Галицького відділу Тисменицької 

місцевої прокуратури  за 9 місяців 2017 року. (Проект№819) 

 Доповідач: Данилюк В.Д- начальник юридичного відділу 

Земельні питання 

5. 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)  

6. Про надання дозволу на складання проекту землеустроющодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівельі 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність   (Проект№703) 
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7. 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)  

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

з аукціону на умовах оренди (Проект №761) 

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(Проект№781) 

10. Про надання дозволу на розподіл земельної ділянки в м.Бурштин в урочище 

«Пасовище» (Проект №794)  

11. 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 ) 

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

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

13. 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) 

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

№799) 

15. 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) 

16.  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) 

17. Про відміну пункту 4 рішення від 24.06.2016 № 27/14-16 «Про надання дозволу на 

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) 

18. 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 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка) з передачею у власність» ( Проект № 803) 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (Проект №804) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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 ) 

24. 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) 

25. 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) 

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

індивідуальних гаражів (Проект №811 ) 

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

навколишнього природногосередовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік» 

(Проект №812) 

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

28. Відповіді на депутатські запити. 

29. Депутатські запити. 

30. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»          -  24 
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«проти»     -   0 

 «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

с.Вигівка на 2017р. (Проект №793) 

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. Врахувати у складі доходів спеціального фонду міського бюджету: 

Іншу субвенцію з обласного бюджету  в сумі 100000,0грн. та спрямувати на проведення 

заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забрудненя на території 

Бурштинської міської ради вул..Шухевича  Бурштинській міській раді та внести відповідні 

зміни до бюджету 

КПКВКМБ 0119110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

+100000,0грн. 

1.1.Зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населення на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива   

і скрапленого газу в сумі 1800,0 грн. та відповідно за видатками 

КПКВКМБ 1513026 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»-1800,0грн. 

2.Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на суму 200000,0грн. та 

спрямувати КО «Бурштинська ЦМЛ» на оплату праці з нарахуваннями в сумі 200000,0грн. 

та внести зміни до бюджету 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 

+200000,0грн. 

3.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету : 

3.1.Відділ освіти 

КПКВКМБ 1010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»-4000,0грн. 
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КПКВКМБ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 

заходи в галузі освіти»+4000,0грн. 

3.2.Міська рада 

-Роботи по повірці приладів обліку, проведення їх заміни 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»-5000,0грн. 

-фінансування міської програми «Відкрите місто-влада для людей» на 2017-2018роки 

КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»+5000,0грн. 

- «Програма у галузі розвитку земельних відносин  на території Бурштинської міської ради» -

20000,0грн. 

КПКВКМБ 0117310 «Проведення заходів із землеустрою»-20000,0грн 

-виконання коригування кошторисної частини проекту «Проектні та проектно-

конструкторські розроблення водопостачання «Індустріального парку «Бурштин»» та на 

виконання коригування кошторисної частини проекту  «Проектні та проектно-

конструкторські розроблення будівництво каналізаційних мереж і споруд на них до 

«Індустріального парку «Бурштин»». 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»+20000,0грн. 

4.Внести зміни в рішення міської ради від 31.07.2017 №01/35-17 п.2.1., а саме кошти на 

ремонт приміщення по вул..Шухевича,15-103000,0грн. виділити КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня», та внести відповідні зміни до бюджету : 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст,сіл та селищ»-103000,0грн. 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 

+103000,0грн. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 01/37-17 додається) 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  23 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

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

с.Вигівка на 2017р. (Проект №793) 

ДОПОВІДАВ:  

       Рибчук І.Я. - головний спеціаліст відділу економіки та промисловості, яка ознайомила з 

проектом рішення, пропозиціями та погодженнями до проекту рішення комісій. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 02/37-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

3. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого холодного водопостачання 

та водовідведення ( Проект № 795) 

ДОПОВІДАВ:  

 Марчук В.І. - директор КП «Житловик», який ознайомив з проектом рішення № 795 

«Про встановлення тарифів на послуги з централізованого холодного водопостачання 

та водовідведення» 

Примітка: оголошено перерву 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти за основу проект рішення №795 «Про встановлення тарифів на 

послуги з централізованого холодного водопостачання та водовідведення» за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

    «за»            -  19 

   «проти»     -   1 

   «утрим.»    -  3 

ВИСТУПИЛИ: Джура Р.О – міський голова з пропозицією взяти за основу в проекті 

рішення  №795 пропозицію депутатської комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ з 

уточненням дати встановлення даних тарифів з 1 грудня 2017 року. 

Пропозицію поставити на голосування. 

Примітка: депутат Шкарпович М.В відмовився від голосування. 

 

ВИРІШИЛИ:. пропозиція не набрала необхідну кількість голосів депутатів, рішення не 

прийнято. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 
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     «за»            -  13 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  9 

Примітка: оголошено перерву. 

ВИСТУПИЛИ: Горват Л.І- який вніс пропозицію в проекті рішення №795 в пункті 1.1 

Холодне водопостачання, підпункті «для населення і релігійних установ»-10,60 грн. 

 за 1 м. куб не змінювати. 

Пропозицію поставити на голосування. 

ВИРІШИЛИ: пропозиція не набрала необхідну кількість голосів депутатів, рішення не 

прийнято. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»            -  1 

   «проти»     -   3 

    «утрим.»    -  18 

 

ВИСТУПИЛИ: Прокопів І.В- голова фракції ВО «Батьківщина», який вніс пропозицію в 

проекті рішення №795 внести наступні зміни: 

- для населення і релігійних установ - 8,24 грн. за 1 м. куб.   

- для бюджетних споживачів      - 8,64 грн. за 1 м. куб.  

- для інших споживачів                - 11,69 грн. за 1 м. куб.  

Пропозицію поставити на голосування. 

ВИРІШИЛИ: пропозиція не набрала необхідну кількість голосів депутатів, рішення не 

прийнято. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  12 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  9 

ВИСТУПИЛИ: Мазур І.М - яка внесла пропозицію перенести розгляд даного проекту 

рішення № 795 на наступну сесію Бурштинської міської ради сьомого скликання на 7 

листопада 2017 року. 

Пропозицію поставити на голосування. 

ВИРІШИЛИ: рішення  прийнято. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  17 

   «проти»     -   1 
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   «утрим.»    -  4 

СЛУХАЛИ: 

4. Проект рішення «Про заслуховування інформації  про результати діяльності Галицького 

відділу Тисменицької місцевої прокуратури  за 9 місяців 2017 року» (Проект №819) 

 

ДОПОВІДАВ: Данилюк В.Д- начальник юридичного відділу, який ознальомив з проектом 

рішення №819 Заслуховування інформації  про результати діяльності Галицького відділу 

Тисменицької місцевої прокуратури  за 9 місяців 2017 року». 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 03/37-17 прийняти в цілому. 

 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  23 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  0    

СЛУХАЛИ: 

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) 

ДОПОВІДАВ:  

Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення не набрав достатньої кількісті голосів, рішення не прийнято. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                              «за»            -  7 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  15 

СЛУХАЛИ: 

   6. Про надання дозволу на складання проекту землеустроющодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівельі споруд 

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

ДОПОВІДАВ: Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з 

проектом рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту 

рішення. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення не набрав достатньої кількісті голосів, рішення не прийнято. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 
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  «за»            -  0 

«проти»      -  10 

«утрим.»     -  13 

СЛУХАЛИ: 

7. 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) 

ДОПОВІДАВ:  

   Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

   

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 04/37 -17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»            -  17 

«проти»      -  2 

«утрим.»     -  1 

СЛУХАЛИ: 

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

аукціону на умовах оренди (Проект №761) 

ДОПОВІДАВ:  

   Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 05/37-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(Проект№781) 

ДОПОВІДАВ:  

   Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 06/37-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

(Проект №794) 

ДОПОВІДАВ:  

Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 07/37-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  17 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  1 

СЛУХАЛИ: 

11. 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 ) 

ДОПОВІДАВ:  

 Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 08/37-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  19 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

 

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

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

  Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 09/37-17 додається). 

 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  19 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

13. 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 ) 

ДОПОВІДАВ:  

  Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 10/37-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

№799) 

ДОПОВІДАВ:  

Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 11/37-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  20 
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                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

15. 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 ) 

ДОПОВІДАВ:  

Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 12/37-17 додається). 

 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

16. 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 ) 

ДОПОВІДАВ:  

Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 13/37-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

17. Про відміну пункту 4 рішення від 24.06.2016 № 27/14-16 «Про надання дозволу на 

проекту відведення земельних ділянок під будівництво та обслуговування індивідуальних 

авто гаражів, особистого селянського господарства, будівництва та обслуговування 
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житлового будинку господарських будівель та споруд з передачею у власність» (Проект № 

802) 

ДОПОВІДАВ:  

Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 14/37-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

    «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

18. 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) 

ДОПОВІДАВ:  

Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення., 

який вніс пропозицію щодо змін в проекті рішення №803 і запропонував викласти в такій 

редакції: 

 Про надання дозволу на виготовлення 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 власність 

Розглянувши подану до міської ради заяву громадянки Гарас В.І. 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», відповідно 
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до ст. ст. 12, 40, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст. 25,26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада      

вирішила: 

1. Дати дозвіл Гарас Василині Іллівні на виготовлення 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)  в м. Бурштин по вул. Нова 7, площею 0,0525 га з передачею  у 

власність. 

2. Розроблену та погоджену технічну документацію із землеустрою з присвоєнням  

кадастрового номера подати у встановленому порядку на затвердження чергової сесії міської 

ради.   

3. Пункт 1 рішення міської ради від 27.10.2016 № 13/19-16 «Дати дозвіл Гарас Василині 

Іллівні на складання проекту відведення земельної ділянки для будівництва та 

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

Бурштин по вул. Нова 7, площею 0,0425 га з передачею у власність» вважати таким, що 

втратив чинність. 

Голосували за зміну до проекту №803 (Результати поіменного голосування 

додаються): 

«за»               -  20 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 15/37-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  20 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

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

(Проект №804) 

ДОПОВІДАВ:  



 19 

Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 16/37-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

20. 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) 

ДОПОВІДАВ:  

Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 17/37-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

21. 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) 

ДОПОВІДАВ:  

Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 18/37-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 
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                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

22. 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) 

ДОПОВІДАВ: 

 Копаниця В.М- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення, наданими матеріалами, рекомендаціями профільної комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 19/37-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

 

Міський голова Роксолана Джура оголосила про завершення першого пленарного засідання 

37-ї сесії Бурштинської міської ради та продовження сесії другим пленарним засіданням, яке 

відбудеться 07 листопада 2017 року о 10:00 год в БК. ім. Т.Шевченка. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Протокол вела:                                                                   Леонора Івасюк           

 

 


