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    Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

п’ятдесят четвертої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  22 червня   2018 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 15:05 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       19 депутатів  міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 7 депутатів міської ради (Л.І.Горват, І.Я.Дашевич, Р.В.Дидик, В.В.Котів, 

І.М.Мазур, Л.І.Петровська, Т.Д.Попик). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 54 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

Р.О.Джура - міський голова, яка запропонувала доповнити  персональний склад 

лічильної комісії: 

1.А.І.Федорняк – депутат міської ради. 

2.Л.Р.Івасюк – депутат міської ради. 

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 54 сесію. 

     «за»            -  16 

   «проти»      -  1 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 54 сесію депутатів міської ради 

А.І.Федорняка, Л.Р.Івасюк. 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний п’ятдесят четвертої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

           Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку денного п’ятдесят 

четвертої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про інформацію Тисменицької місцевої прокуратури про результати діяльності за 

перший квартал 2018 року. (Проект №1116) 
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Доповідач: представник Тисменицької місцевої прокуратури 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1135) 

3. Про виділення коштів ( гр. Дрогомирецький Є.С.). (Проект №1143) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

4. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2018 рік. (Проект №1149). 

Доповідач: І.Я.Рибчук – головний спеціаліст відділу економі та промисловості 

5. Про внесення змін до Регламенту роботи міської ради, затвердженого рішенням 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області № 01/46-18 від 23.02.2018 

року. (Проект №1134) 

Доповідач: М.Я.Михайлишин – спеціаліст І категорії юридичного відділу 

6. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти міста Бурштина. (Проект №1144). 

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

7. Про затвердження протоколу № 12 від 27 квітня 2018 року засідання конкурсної 

комісії з проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної 

громади міста Бурштин та села Вигівка. (Проект №1115) 

8. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території міста Бурштин та села Вигівка. (Проект №1145). 

Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального  майна 

9. Про відмову у наданні дозволу на розробку детального плану території за адресою: 

вул. Калуська, 7, м. Бурштин. (Проект №1136) 

10. Про затвердження  детального плану території в м. Бурштин  в урочищі «Пасовище». 

(Проект №1101) 

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

11. Про внесення змін до складу тендерного комітету виконавчого органу Бурштинської 

міської ради. (Проект №1146). 

12. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16. (Проект №1147). 

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

Земельні питання 

13. Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, (гр. Шершаков Д.В.). (Проект 

№1117) 
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14. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, (гр. Бронецький І.М.). (Проект 

№1118) 

15. Про відмову у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд. (Проект №1119) 

16. 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 №1120) 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлового приміщення (столярного цеху) в м. Бурштин (ПрАТ 

«СТМ»). (Проект №1121) 

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

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

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. гр. Івасина А.С.,                  

Горошенко О.А.). (Проект №1122) 

19. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки (п/п 

Рудницький І.Д.). (Проект №1123) 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

Н.Г.). (Проект №1124) 

21. 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. Любінець Г.А.). (Проект №1125) 

22. Про відміну пункту 4 рішення міської ради від 29.11.2016 № 30/20-16 «Про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

переведення земельної ділянки в землі запасу міської ради. (Проект №1126) 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Сацюк О.Г.). (Проект №1127) 
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24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) п/п Бублінському В.В. з 

послідуючим укладанням договору оренди. (Проект №1128) 

25. 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. Рега С.І.). 

(Проект №1129) 

26. 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. Ільків А.С.). (Проект «1130) 

27. Про зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за орендовані земельні ділянки 

ТзОВ «НАДІЯ». (Проект №1131) 

28. 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. Рошко 

М.С.). (Проект №1132) 

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. Василишин 

О.Є.). (Проект №1133) 

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

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

ведення садівництва (гр. Ходак Я.Г.). (Проект №1137) 

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

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі з послідуючим укладанням договору 

оренди (гр. Чорний Р.І). (Проект №1138) 

32. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н). (Проект №1139) 

33. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н). (Проект №1140) 

34. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Калуська б/н). (Проект №1141) 
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35. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для 

продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н). 

(Проект №1142) 

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

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (гр.Матейко В.І.).                         

(Проект №958) 

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

37. Відповіді на депутатські запити. 

38. Депутатські запити 

39. Різне. 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного 54 сесії за основу. 

  «за»            -  17 

«проти»     -   0 

       «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного 54 сесії прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, яка запропонувала внести до  порядку денного зміни: 

- Зняти з обговорення: 

пункт 10 «Про затвердження  детального плану території в м. Бурштин  в урочищі 

«Пасовище» (Проект №1101) на підставі службової записки начальника сектору 

містобудування та архітектури Т.І.Білоокої (службова записка додається). 

Р.О.Джура – міський голова,  про те, що доповідачем по проекту № 1144 буде 

представник відділу освіти і науки В.В.Матіїв, доповідачем по проектах № 1146,1147 

головний спеціаліст відділу економіки та промисловості І.Я.Рибчук. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про відсутність у порядку денному проектів по 

податках. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією провести 27.06.2018 року 

позачергову сесію. 

Р.О.Джура – міський голова,  про направлення документів по проектах № 1148,1154 в  

Державну регуляторну службу України м.Київ. 

Т.М.Сенчина  – депутат міської ради, про підписання висновків профільної комісії із 

запізненням. 
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Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про затягування процесу прийняття рішень. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про недопрацювання міського голови та 

секретаря ради по цих проектах.  

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про процедуру прийняття 

регуляторних актів; з пропозицією не знімати з розгляду проект № 958. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про незадовільну роботу керівництва міської ради 

щодо підготовки регуляторних актів. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією зняти з обговорення проект № 958. 

Голосували про зняття з  розгляду порядку денного  проекту №1101 «Про 

затвердження  детального плану території в м. Бурштин  в урочищі 

«Пасовище»». 

      «за»             -  14 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду порядку денного проект №1101 «Про затвердження  

детального плану території в м. Бурштин  в урочищі «Пасовище». 

Голосували про зняття з  розгляду порядку денного  проекту № 958 «Про 

надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівельі споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

власність.(гр.Матейко В.І.)». 

                                                                 «за»             -  11 

    «проти»       -  2 

     «утрим.»      -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Пропозиція  депутатами відхилена, оскільки не отримала необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський 

голова. 

                              Голосували про порядок денний 54 сесії в цілому. 

   

   «за»            -  12 

      «проти»      -  2 

«утрим.»    -  4 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

Голосували про пункт 1 проекту  порядку денного «Про інформацію 

Тисменицької місцевої прокуратури про результати діяльності за перший 

квартал 2018 року». (Проект №1116) 

                   «за»             -  13 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

Голосували про пункт 2 проекту  порядку денного «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2018 рік». (Проект № 1135)                    

                    «за»             -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 1 порядку денного проект № 1135 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2018 рік». 

Голосували про пункт 3 проекту  порядку денного «Про виділення коштів                 

( гр. Дрогомирецький Є.С.)». (Проект № 1143) 

                    «за»             -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 2 порядку денного проект № 1143 «Про виділення коштів 

(гр. Дрогомирецький Є.С.)». 

Голосували про пункт 4 проекту  порядку денного «Про внесення змін до 

Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області на 2018 рік». (Проект № 1149) 

                   «за»             -  14 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  5 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 3 порядку денного проект №1149 «Про внесення змін до 

Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2018 рік». 

Голосували про пункт 5 проекту  порядку денного «Про внесення змін до 

Регламенту роботи міської ради, затвердженого рішенням Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області № 01/46-18 від 23.02.2018 року». 

(Проект № 1134) 

                                                                  «за»             -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 4 порядку денного проект №1134 «Про внесення змін до 

Регламенту роботи міської ради, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області № 01/46-18 від 23.02.2018 року».  

Голосували про пункт 6 проекту  порядку денного «Про затвердження 

Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти міста Бурштина». (Проект № 1144). 

                                                                        «за»            -  13 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

Голосували про пункт 7 проекту  порядку денного «Про затвердження 

протоколу № 12 від 27 квітня 2018 року засідання конкурсної комісії з 

проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної 

громади міста Бурштин та села Вигівка». (Проект № 1115) 

                                                                       «за»             -  14 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 5 порядку денного проект №1115 «Про затвердження 

протоколу № 12 від 27 квітня 2018 року засідання конкурсної комісії з проведення конкурсів 

на право оренди комунального майна територіальної громади міста Бурштин та села 

Вигівка». 

Голосували про пункт 8 проекту  порядку денного «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових 

відходів на території міста Бурштин та села Вигівка». (Проект № 1145) 

                                                                       «за»             -  7 

   «проти»      -  6 

   «утрим.»     -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

Голосували про пункт 9 проекту  порядку денного «Про відмову у наданні 

дозволу на розробку детального плану території за адресою: вул. Калуська, 

м. Бурштин». (Проект № 1136) 

                                                                        «за»             -  14 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 6 порядку денного проект №1136 «Про відмову у наданні 

дозволу на розробку детального плану території за адресою: вул. Калуська, 7, м. Бурштин». 

Голосували про пункт 10 проекту  порядку денного «Про затвердження  

детального плану території в м. Бурштин  в урочищі «Пасовище»». (Проект 

№ 1101) 

                                                                        «за»             -  8 

   «проти»      -  5 

   «утрим.»     -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

Голосували про пункт 11 проекту  порядку денного «Про внесення змін 

до складу тендерного комітету виконавчого органу Бурштинської міської 

ради». (Проект № 1146) 
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                                                                       «за»             -  14 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 7 порядку денного проект №1146 «Про внесення змін до 

складу тендерного комітету виконавчого органу Бурштинської міської ради». 

Голосували про пункт 12 проекту  порядку денного «Про внесення змін до 

Положення щодо проведення допорогових закупівель, затвердженого 

рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16». (Проект № 1147)               

                                                                        «за»             -  8 

   «проти»      -  6 

   «утрим.»     -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

Голосували про пункт 13 проекту  порядку денного «Про затвердження 

Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин,  

(гр. Шершаков Д.В.)».(Проект № 1117) 

                                                                        «за»            -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 8 порядку денного проект №1117 «Про внесення змін до 

складу тендерного комітету виконавчого органу Бурштинської міської ради». 

Голосували про пункт 14 проекту  порядку денного «Про затвердження звіту 

про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення в м. Бурштин, (гр. Бронецький І.М.)». (Проект № 1118)                             

                                                                        «за»            -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 9 порядку денного проект №1118 «Про затвердження 

звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення в м. Бурштин, (гр. Бронецький І.М.)». 
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Голосували про пункт 15 проекту  порядку денного «Про відмову у 

наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд». (Проект № 1119) 

                                                                        «за»            -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 10 порядку денного проект №1119 «Про затвердження 

звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення в м. Бурштин, (гр. Бронецький І.М.)». 

Голосували про пункт 16 проекту  порядку денного «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 № 1120) 

                                                                        «за»            -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 11 порядку денного проект №1120 «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.)». 

Голосували про пункт 17 проекту  порядку денного «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 

нежитлового приміщення (столярного цеху)  

в м. Бурштин (ПрАТ «СТМ»)». (Проект № 1121)                             

                                                                        «за»            -  14 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 12 порядку денного проект №1121 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлового 

приміщення (столярного цеху) в м. Бурштин (ПрАТ «СТМ»)». 

Голосували про пункт 18 проекту  порядку денного «Про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність  

(гр. гр. Івасина А.С., Горошенко О.А.)». (Проект № 1122)   

                                                                        «за»            -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 13 порядку денного проект №1122 «Про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність 

(гр. гр. Івасина А.С., Горошенко О.А.)». 

Голосували про пункт 19 проекту  порядку денного «Про продовження 

(поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки  

(п/п Рудницький І.Д.)». (Проект № 1123) 

                                                                      «за»            -  17 

    «проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 14 порядку денного проект №1123 «Про продовження 

(поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки (п/п Рудницький І.Д.)». 

Голосували про пункт 20 проекту  порядку денного «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у власність  

(гр. Власюк Н.Г.)».(Проект № 1124)                                                 

                                                                        «за»            -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 15 порядку денного проект №1124 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність (гр. Власюк Н.Г.)». 

Голосували про пункт 21 проекту  порядку денного «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. Любінець Г.А.».(Проект № 1125) 

                                                                        «за»            -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 16 порядку денного проект №1125 «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. 

Любінець Г.А.)». 

Голосували про пункт 22 проекту  порядку денного «Про відміну 

пункту 4 рішення міської ради від 29.11.2016 № 30/20-16 «Про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

власність із земель запасу міської ради» та переведення земельної 

ділянки в землі запасу міської ради».(Проект № 1126) 

                                                                        «за»            -  15 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 17 порядку денного проект №1126 «Про відміну пункту 4 

рішення міської ради від 29.11.2016 № 30/20-16 «Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із 

земель запасу міської ради» та переведення земельної ділянки в землі запасу міської ради». 
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Голосували про пункт 23 проекту  порядку денного «Про поставлення на 

чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)  

(гр. Сацюк О.Г.)».(Проект № 1127) 

                                                                        «за»            -  15 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 18 порядку денного проект №1127 «Про поставлення на 

чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (гр. Сацюк О.Г.)». 

Голосували про пункт 24 проекту  порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) п/п Бублінському В.В. з 

послідуючим укладанням договору оренди».(Проект № 1128) 

                                                                        «за»            -  16 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 19 порядку денного проект №1128 «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) п/п Бублінському В.В. з послідуючим укладанням договору 

оренди». 

Голосували про пункт 25 проекту  порядку денного «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. Рега С.І.)». (Проект № 1129)       

                                                                        «за»            -  16 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 20 порядку денного проект №1129 «Про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
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меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (гр. Рега С.І.)». 

Голосували про пункт 26 проекту  порядку денного «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. Ільків А.С.)». (Проект № 1130) 

                                                                        «за»            -  15 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 21 порядку денного проект №1130 «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. Ільків А.С.)». 

Голосували про пункт 27 проекту  порядку денного «Про зменшення 

коефіцієнту ставки орендної плати за орендовані земельні ділянки  

ТзОВ «НАДІЯ»». (Проект № 1131) 

                                                                        «за»            -  15 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 22 порядку денного проект №1131 «Про зменшення 

коефіцієнту ставки орендної плати за орендовані земельні ділянки ТзОВ «НАДІЯ»». 

Голосували про пункт 28 проекту  порядку денного «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. Рошко М.С.)». (Проект № 1132) 

                                                                        «за»            -  15 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 23 порядку денного проект №1132 «Про зменшення 

коефіцієнту ставки орендної плати за орендовані земельні ділянки ТзОВ «НАДІЯ»». 
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Голосували про пункт 29 проекту  порядку денного «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. Василишин О.Є.)». (Проект № 1133) 

                                                                        «за»            -  16 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 24 порядку денного проект №1133 «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. Василишин О.Є.)». 

Голосували про пункт 30 проекту  порядку денного «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

садівництва (гр. Ходак Я.Г.)». (Проект № 1137)              

                                                                        «за»            -  15 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 25 порядку денного проект №1137 «Про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення садівництва (гр. Ходак Я.Г.)». 

Голосували про пункт 31 проекту  порядку денного «Про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі з послідуючим укладанням 

договору оренди (гр. Чорний Р.І.)». (Проект № 1138) 

                                                                        «за»            -  15 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 26 порядку денного проект №1138 «Про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
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меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі з послідуючим укладанням договору оренди (гр. Чорний Р.І.)». 

Голосували про пункт 32 проекту  порядку денного «Про надання дозволу на 

обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу на земельних 

торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н)». (Проект № 1139) 

                                                                        «за»            -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 27 порядку денного проект №1139 «Про надання дозволу 

на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу на земельних торгах 

(аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н)». 

Голосували про пункт 33 проекту  порядку денного «Про надання дозволу на 

обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу на земельних 

торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н)». (Проект № 1140)        

                                                                        «за»            -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 28 порядку денного проект №1140 «Про надання дозволу 

на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу на земельних торгах 

(аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н)». 

Голосували про пункт 34 проекту  порядку денного «Про надання дозволу на 

обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу на земельних 

торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Калуська б/н)». (Проект № 1141) 

                                                                        «за»            -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 29 порядку денного проект №1141 «Про надання дозволу 

на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу на земельних торгах 

(аукціоні) на умовах оренди (вул. Калуська б/н)». 
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Голосували про пункт 35 проекту  порядку денного «Про надання дозволу 

на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу на 

земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди  

(вул. Шухевича б/н)». (Проект № 1142) 

                                                                        «за»            -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 30 порядку денного проект №1142 «Про надання дозволу 

на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу на земельних торгах 

(аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н)». 

Голосували про пункт 36 проекту  порядку денного «Про надання дозволу на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівельі 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність. 

(гр.Матейко В.І.)». (Проект № 958) 

                                                                        «за»            -  11 

   «проти»      -  1 

   «утрим.»     -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

                   Голосували про пункт 37 проекту  порядку денного   

                 «Відповіді на депутатські запити». 

                                                                        «за»            -  16 

   «проти»      -  2 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 31 порядку «Відповіді на депутатські запити». 

                 Голосували про пункт 38 проекту  порядку денного «Депутатські запити». 

                                                                        «за»            -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: затвердити пунктом 32 порядку «Відповіді на депутатські запити». 
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                         Голосували про пункт 39 проекту  порядку денного «Різне». 

                                                                        «за»            -  8 

   «проти»      -  4 

   «утрим.»     -  6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

Порядок денний п’ятдесят четвертої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1135) 

2. Про виділення коштів ( гр. Дрогомирецький Є.С.). (Проект №1143) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2018 рік. (Проект №1149). 

Доповідач: І.Я.Рибчук– головний спеціаліст відділу економіки та промисловості 

4. Про внесення змін до Регламенту роботи міської ради, затвердженого рішенням 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області № 01/46-18 від 23.02.2018 

року. (Проект №1134) 

Доповідач: М.Я.Михайлишин– спеціаліст І категорії юридичного відділу 

5. Про затвердження протоколу № 12 від 27 квітня 2018 року засідання конкурсної 

комісії з проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної 

громади міста Бурштин та села Вигівка. (Проект №1115) 

Доповідач:І.І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна. 

6. Про відмову у наданні дозволу на розробку детального плану території за адресою: 

вул. Калуська ,7, м. Бурштин. (Проект №1136) 

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

7. Про внесення змін до складу тендерного комітету виконавчого органу Бурштинської 

міської ради. (Проект №1146). 

Доповідач: І.Я.Рибчук– головний спеціаліст відділу економіки та промисловості 

Земельні питання 

8. Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, (гр. Шершаков Д.В.). (Проект 

№1117) 



 20 

9. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, (гр. Бронецький І.М.). (Проект 

№1118) 

10. Про відмову у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд. (Проект №1119) 

11. 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 №1120) 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлового приміщення (столярного цеху) в м. Бурштин (ПрАТ 

«СТМ»). (Проект №1121) 

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

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

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. гр. Івасина А.С., Горошенко 

О.А.).(Проект №1122) 

14. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки (п/п 

Рудницький І.Д.). (Проект №1123) 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

Н.Г.).(Проект №1124) 

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 (гр. Любінець Г.А.). (Проект №1125) 

17. Про відміну пункту 4 рішення міської ради від 29.11.2016 № 30/20-16 «Про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

переведення земельної ділянки в землі запасу міської ради. (Проект №1126) 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Сацюк О.Г.). (Проект №1127) 
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19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) п/п Бублінському В.В. з 

послідуючим укладанням договору оренди. (Проект №1128) 

20. 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. Рега С.І.). 

(Проект №1129) 

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. Ільків А.С.). (Проект №1130) 

22. Про зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за орендовані земельні ділянки 

ТзОВ «НАДІЯ». (Проект №1131) 

23. 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. Рошко 

М.С.).(Проект №1132) 

24. 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. 

Василишин О.Є.). (Проект №1133) 

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

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

ведення садівництва (гр. Ходак Я.Г.). (Проект №1137) 

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

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі з послідуючим укладанням договору 

оренди (гр. Чорний Р.І). (Проект №1138) 

27. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н). (Проект 

№1139) 

28. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н). (Проект 

№1140) 
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29. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для 

продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Калуська б/н). 

(Проект №1141) 

30. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н). (Проект 

№1142) 

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

31. Відповіді на депутатські запити. 

32. Депутатські запити. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1135) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

(потокол від 04 червня 2018 року № 11; потокол від 19 червня 2018 року № 13).  

Голосували про прийняття проекту рішення № 01/54 -18 за основу. 

                  «за»            -  17 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 01/54-18 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 01/54 -18. 

     «за»            -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни: 

1. Врахувати в складі доходів спеціального фонду міського бюджету субвенцію з 

Бовшівського сільського бюджету в сумі 200000,0грн. та спрямувати: 

- відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків на виконання програми «Духовне життя на 

2017-2020рр.» для церкви Святого Йосафата м. Бурштин на проведення заходів по 

озелененню території церкви та внести зміни до бюджету за КПКВКМВ 1018340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» +50000,0грн. 
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-відділу освіти та науки на проведення заходів з озеленення на території Бурштинської 

ЗОШ І-ІІІступенів №3 та внести зміни до бюджету за КПКВКМВ 0618340 «Природоохоронні 

заходи за рахунок цільових фондів» +150000,0грн. 

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

Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку по міській раді за КПКВКМБ 

0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по «Програмі фінансового 

забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 

2018 рік (функціонування ЦНАП)» в сумі 79597,33грн. 

3.Частину залишку спеціального фонду міського бюджету, який склався на 01.01.2018 року 

(субвенція з Бовшівського сільського бюджету невикористана у 2017 році та не втратила 

цільового призначення) в сумі 50000,0грн. спрямувати відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків на фінансування Програми «Духовне життя на 2017-2020рр.»  на проведення заходів 

від підтоплення та затоплення території монастиря Служебниць Господа та Діви Матара в 

м.Бурштин за КПКВКМБ 1018340«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» 

+50000,0грн. 

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

4.1.Відділ соціального захисту населення 

КПКВКМБ 0813082 «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 

пенсію,та особам з інвалідністю»+585100,0грн. 

КПКВКМБ 0813084 «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»                  

-585100,0грн. 

4.2.Відділ освіти та науки  

КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» -5620,0грн. 

КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»+5620,0грн. 

5.З метою забезпечення початку діяльності новоствореного Комунального неприбуткового 

підприємства «Бурштинський міський ЦПМСД» зменшити призначення за КПКВКМБ 

0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по КО «Бурштинська 

центральна лікарня» в сумі 150000,0грн. та відповідно збільшити по КНП «Бурштинський 

міський ЦПМСД». 

6.Відповідно до рішення  міської ради від 30 травня 2018 року №14/53-18 Про внесення змін 

в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2018 рік» внести наступні зміни до бюджету: 
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Міська рада 

КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»-50000,0грн. 

Відділ культури 

КПКВКМБ 1018340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»+50000,0грн. 

Голосували про прийняття рішення № 01/54-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 01/54-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про виділення коштів (гр.Дрогомирецький Є.С.). (Проект №1143) 

ДОПОВІДАВ:  

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

та рекомендацією комісії з питань гуманітарної політики (потокол від 06 червня 2018 року    

№ 06)  про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, який ознайомив з  рекомендаціяєю до проекту 

рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку(потокол від 19 червня 2018 

року № 13): 

-  виділити кошти для надання одноразової матеріальної допомоги жителю 

м.Бурштина Мацьків Лідії Ярославівні в сумі 3000,0 грн.  

Голосували про прийняття проекту рішення № 02/54 -18 за основу. 

                  «за»            -  18 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 02/54-18 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 02/54 -18. 

     «за»            -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни: 

1. Назву рішення викласти в редакції «Про виділення коштів (гр.гр. Дрогомирецький 

Є.С., Мацьків Л.Я.)». 

2. Доповнити пунктом «Виділити кошти для надання одноразової матеріальної 

допомоги жителю м.Бурштин Мацьків Лідії Ярославівні в сумі 3000,0 (три тисячі) 

грн. на лікування».  

Голосували про прийняття рішення № 02/54-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 02/54-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2018 рік. (Проект №1149). 

ДОПОВІДАВ:  

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

з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку (потокол від 19 червня 2018 року № 13) про підтримку проекту 

рішення; запропонувала даповнити додаток до рішення : 

   Додаток 1. «фінансування 

незахищених видатків апарату 

управління» п.27 «Придбання 

крісел для залу засідань» - 

5400,00 

Підстава: звернення 

заступника міського голови 

Н.Кицели (у межах економії 

бюджету програми) 

   Додаток 1. «фінансування 

незахищених видатків» п.28 

«Придбання карток первинного 

облікувійськовозобов’язаних – 

3000,00 

Підстава: 

зверненнязавідувачавійськово-

облікового бюро Л.Сацюк 

(у межах економії бюджету 

програми) 
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   Додаток 3. «фінансове 

забезпечення  відділу 

державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень..», п.5 «Придбання 

дрібної фурнітури до 

комп’ютерного устаткування» - 

1500,00 грн 

Підстава: звернення 

начальника ВДР Р.Іванюка 

(у межах економії бюджету 

програми) 

 

Голосували про прийняття проекту рішення № 03/54 -18 за основу. 

                  «за»            -  18 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 03/54-18 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 03/54 -18. 

     «за»            -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: доповнити додаток до рішення. 

Додаток 1. «фінансування 

незахищених видатків апарату 

управління» п.27 «Придбання 

крісел для залу засідань» - 

5400,00 

Підстава: звернення 

заступника міського голови 

Н.Кицели (у межах економії 

бюджету програми) 

Додаток 1. «фінансування 

незахищених видатків» п.28 

«Придбання карток первинного 

облікувійськовозобов’язаних – 

3000,00 

Підстава: 

зверненнязавідувачавійськово-

облікового бюро Л.Сацюк 

(у межах економії бюджету 

програми) 

Додаток 3. «фінансове Підстава: звернення 
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забезпечення  відділу державної 

реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень..», п.5 «Придбання 

дрібної фурнітури до 

комп’ютерного устаткування» - 

1500,00 грн 

начальника ВДР Р.Іванюка 

(у межах економії бюджету 

програми) 

 

Голосували про прийняття рішення № 03/54-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 03/54-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін до Регламенту роботи міської ради, затвердженого рішенням 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області № 01/46-18 від 23.02.2018 

року. (Проект № 1134) 

ДОПОВІДАВ:  

М.Я.Михайлишин – спеціаліст І категорії юридичного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення; рекомендаціями комісії з питань законності та етики (протокол від 

19.06.2018 № 30)   про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 04/54-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 04/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження протоколу № 12 від 27 квітня 2018 року засідання конкурсної 

комісії з проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної 

громади міста Бурштин та села Вигівка. (Проект №1115) 
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ДОПОВІДАВ:  

 І.І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального  майна, яка ознайомила з 

проектом рішення, поданими документами, рекомендацією комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 14.06.2018 № 08)   про 

підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 05/54-18 в цілому. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 05/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. Про відмову у наданні дозволу на розробку детального плану території за адресою: 

вул.Калуська, 7, м. Бурштин. (Проект №1136) 

ДОПОВІДАВ:  

Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури, яка ознайомила з 

проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 14.06.2018 № 08):  

 - назву проекту викласти в редакції «Про відмову у наданні дозволу на розробку 

детального плану території  за адресою: урочище «Конюшина», м. Бурштин». 

Голосували про прийняття проекту рішення № 06/54 -18 за основу. 

                  «за»            -  19 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 06/54-18 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 06/54 -18. 

     «за»            -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: назву проекту викласти в редакції «Про відмову у наданні дозволу на 

розробку детального плану території  за адресою: урочище «Конюшина», м. Бурштин». 
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Голосували про прийняття рішення № 06/54-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 06/54-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

7. Про внесення змін до складу тендерного комітету виконавчого органу Бурштинської 

міської ради. (Проект № 1146). 

ДОПОВІДАВ:  

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

з проектом рішення; рекомендаціями комісії з питань законності та етики (протокол від 

19.06.2018 № 30)   про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 07/54-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 07/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, (гр. Шершаков Д.В.). (Проект 

№1117) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 08/54-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 
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 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 08/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, (гр. Бронецький І.М.). (Проект 

№1118) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 09/54-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 09/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

10. Про відмову у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд.(Проект №1119) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 10/54-18 в цілому. 

  «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 10/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

11. 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 №1120) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 11/54-18 в цілому. 

 «за»          -  17 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 11/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлового приміщення (столярного цеху) в м. Бурштин (ПрАТ 

«СТМ»). (Проект №1121) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про невідповідність площі вказаній у 

проекті рішення із займаною земельною ділянкою; про використання приміщень фірмою, які 

не є її власністю; запропонував зняти дане питання з обговорення та направити на 

доопрацювання.  
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В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про необхідність 

проведення експертиз проекту. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про виконання експертизи ліцензованою 

організацією. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про підтримку пропозиції депутата 

Р.Я.Бардашевського. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 1121 за основу. 

                  «за»            -  18 

                «проти»     -  0 

               «утрим.»   -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 1121 прийняти за основу. 

Голосували про зняття з  розгляду проекту №1121  

та направлення його на доопрацювання. 

            «за»             -  10 

                  «проти»      -  4 

                  «утрим.»     -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

Голосували про прийняття рішення по проекту № 1121 в цілому. 

                                                         «за»          -  8 

                                                        «проти»    -  6 

                                                        «утрим.»   -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. гр. Івасина А.С., Горошенко О.А.). 

(Проект №1122) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 12/54-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 12/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

14. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки (п/п 

Рудницький І.Д.). (Проект №1123) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 13/54-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 13/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

Н.Г.). (Проект №1124) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 
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земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 14/54-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 14/54-18 в цілому (рішення додається). 

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 (гр. Любінець Г.А.). (Проект №1125) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 15/54-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 15/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

17. Про відміну пункту 4 рішення міської ради від 29.11.2016 № 30/20-16 «Про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

переведення земельної ділянки в землі запасу міської ради. (Проект №1126) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 16/54-18 в цілому. 

 «за»          -  17 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 16/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Сацюк О.Г.). (Проект №1127) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 17/54-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 17/54-18 в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із заявою депутата 

В.В.Бублінського (додається). 
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СЛУХАЛИ: 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) п/п Бублінському В.В. з 

послідуючим укладанням договору оренди. (Проект №1128) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 18/54-18 в цілому. 

 «за»          -  17 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 18/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

20. 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. Рега С.І.). 

(Проект №1129) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 19/54-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 19/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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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. Ільків А.С.). (Проект №1130) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 20/54-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 20/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

22. Про зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за орендовані земельні ділянки 

ТзОВ «НАДІЯ». (Проект №1131) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 21/54-18 в цілому. 

 «за»          -  15 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 21/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
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обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність (гр. 

Рошко М.С.). (Проект №1132) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 22/54-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 22/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

24. 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. 

Василишин О.Є.). (Проект №1133) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 23/54-18 в цілому. 

 «за»          -  14 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 23/54-18 в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

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

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

ведення садівництва (гр. Ходак Я.Г.). (Проект №1137) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.06.2018 № 12)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення по проекту № 1137 в цілому. 

 «за»          -  13 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі з послідуючим укладанням договору 

оренди (гр. Чорний Р.І). (Проект №1138) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.06.2018 № 12)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 24/54-18 в цілому. 

 «за»          -  15 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 24/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

27. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н). (Проект 

№1139) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.06.2018 № 12)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про об’єкт, який знаходиться на даній 

земельній ділянці; запропонував підтримати проект рішення. 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради, про розгляд проектів рішення 

погоджувальною радою. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про умови підготовки земельної ділянки до 

аукціону. 

Голосували про прийняття рішення по проекту № 1139 в цілому. 

 «за»          -  11 

 «проти»    -  1 

 «утрим.»   -  6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

СЛУХАЛИ: 

28. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н). (Проект 

№1140) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.06.2018 № 12)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про необхідність даного рішення для 

узаконення даної земельної ділянки. 

Голосували про прийняття рішення № 25/54-18 в цілому. 

 «за»          -  17 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 25/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

29. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Калуська б/н). (Проект №1141) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.06.2018 № 12)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про необхідність даного рішення для 

узаконення даної земельної ділянки. 

Голосували про прийняття рішення № 26/54-18 в цілому. 

 «за»          -  15 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 26/54-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

30. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н). (Проект 

№1142) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.06.2018 № 12)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення по проекту № 1142 в цілому. 

  «за»          -  9 

 «проти»    -  5 

 «утрим.»   -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

СЛУХАЛИ: 

31. Відповіді на депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 

32. Депутатські запити. (Не було). 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


