
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ       

                                       

 

Від 11.10.2018                              м. Бурштин                                               № 468 

 

 

Про скликання 61-ї сесії  

Бурштинської міської ради 

сьомого скликання 

 

     Відповідно до п. 8 частини четвертої ст.42, ст.46 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Скликати 61 сесію міської ради сьомого скликання 26 жовтня 2018 року о 10:00 

годині в приміщенні будинку культури ім.. Тараса Шевченка  вул. Степана Бандери, 

60. 

Орінтовний порядок денний 61 сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік (Проект №1275) 

    Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу 

2. Про створення архівного відділу виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

та затвердження  Положення  про  архівний відділ Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області (Проект №1218) 

    Доповідач: С.О.Видай – керуючий справами виконавчого комітету 

3.  Про реорганізацію шляхом перетворення КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» в Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл.. (Проект № 1244) 

   Доповідач: Р.Я.Бардашевський, В.Є.Василик – депутати міської ради 

4.  Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

безоплатне користування (позичку) у 2018 році  (Проект №1245) 

5. Про передачу в безоплатне користування (позичку)  нежитлових приміщень на 

першому поверсі КО «Бурштинська центральна міська лікарня» (Проект №1246) 

6. Про створення міжвідомчої комісії ради з надання дозволів на встановлення 

індивідуального опалення в багатоквартирних житлових будинках міста (Проект 

№1272) 

    Доповідач: В.Р.Гулик – перший заступник міського голови 

7. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2017-2018 

навчальний рік  (Проект №1247) 

8. Про призупинення навчання у Вигівському НВК(Проект №1279) 

   Доповідач: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки 

9. Про затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року  

(Проект №1273) 



10. Про внесення змін до додатку 2 рішення міської ради від   22 квітня  2016 року  № 

33/10 – 16 «Про затвердження Положення про погоджувальну раду Бурштинської  

міської ради (Проект №1280) 

    Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар ради 

11.Про виділення коштів для проведення незалежного аудиту КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» (Проект №1274) 

   Доповідач: В.Л.Рик, Л.Р.Івасюк – депутати міської ради 

12.Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

безоплатне користування (позичку) у 2018 році (Проект №1281) 

   Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

Земельні питання 

13.Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Дивнич В.Ю.)  (Проект №1251) 

14.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 

(гр. Катрич Б.І.) (Проект №1252) 

15.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 ( гр. Кузьменко Г.В.) (Проект №1253) 

16.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 (гр. гр. Кузьменко Г.В., 

Іжицька Г.М.) (Проект №1254) 

17.Про внесення змін в  рішення міської ради від 30.05.2018 № 31/53-18 «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність» 

(гр.Бордейчук В.М.) (Проект №1255) 

18.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 (гр. Іванишин В.П.) 

(Проект №1256 ) 

19.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність 

(гр. Іванишин В.П.) (Проект №1257) 

20.Про затвердження акту узгодження меж (Проект №1258) 

21.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 

(гр. Денека М.М.) (Проект №1259) 

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

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

ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність ( гр. Трач 

О.В.) (Проект №1260) 

23.Про внесення змін в  рішення міської ради від 22.06.2018 № 11/54-18 «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність» 

(гр.Коробчук В.І.) (Проект №1261) 



24.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 (гр. Монастирська В.О.) 

(Проект №1262) 

25.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (гр. Шпирналь 

Л.Т.) (Проект №1263) 

26.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність 

(гр.Здановський М.Г.) (Проект №1264) 

27.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 (гр. Кавка С.О.) (Проект 

№1265) 

28.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 (гр. Деренюк І.С.) 

(Проект №1266) 

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

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

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність ( гр. Заяць 

Ю.В.) (Проект №1267) 

30.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(гр.гр. Петрів Я.М., Войтків Т.В., Лисоконь Ю.О.) (Проект №1268) 

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

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

ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність ( гр. гр. 

Глуханюк Г.М., Павлюк М.М.) (Проект №1270) 

32.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 

(гр. Чіх В.М.) (Проект №1271) 

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

33.Відповіді на депутатські запити. 

34.Депутатські запити 

35.Різне. 

2. На сесію запросити депутатів обласної ради, голову Івано-Франківської обласної ради, 

голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації, керівників підприємств, 

установ, організацій, керівників політичних партій, представників засобів масової 

інформації. 

3. Начальникам відділів виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно підготувати 

матеріали на пленарне засідання сесії. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                          Роксолана Джура 

 

 


