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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сімдесят першої  сесії міської ради сьомого скликання 

Від  25 квітня  2019 року м. Бурштин 

Початок: 10:05 

Закінчення: 12:00 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       18 депутатів міської ради (список додається). 

– представники підприємств, ЗМІ (список додається). 

Відсутні на сесії: 8 депутатів міської ради (І.Я.Дашевич, Р.В.Дидик, Л.Р.Івасюк, 

І.З.Карвацький, А.С.Крижалка, Л.І.Петровська,  А.І.Федорняк, М.В.Шкарпович). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 71 сесію. 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.О.Джура - 

міський голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. Р.С.Іванюк – депутат міської ради; 

2. К.М.Соронович – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 71 сесію. 

     «за»            -  15 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 71 сесію депутатів міської ради 

Р.С.Іванюка, К.М.Соронович. 

 

СЛУХАЛИ:            Про порядок денний сімдесят першої сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.О.Джура - 

міський 

голова 

Ознайомила з проектом порядку денного сімдесят першої 

сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про фінансово-господарську діяльність КП 

«Житловик» за 2018 рік. (Проект №1572) 

Доповідач: В.І.Марчук – директор КП 

«Житловик» 
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2. Про фінансово-господарську діяльність КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня» за 2018 рік. 

(Проект №1569) 

Доповідач: С.М.Сопільняк – головний лікар 

КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» 

3. Про скорочення ліжкомісць та оптимізацію штатного 

розпису КО «Бурштинська центральна міська лікарня». 

(Проект №1534) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник 

міського голови 

4. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, 

які надаються через відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Бурштинської міської ради у 

новій редакції. (Проект №1570) 

Доповідач: І.М.Кунів – керівник центру надання 

адміністративних послуг 

5. Про внесення змін до Програми фінансового 

забезпечення апарату управління Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області на 2019-2020 роки. 

(Проект №1582) 

Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу 

економіки та  промисловості 

6. Про внесення змін в рішення міської ради від 

20.12.2018 року № 12/65-18  « Про затвердження  

комплексної програми профілактики злочинності на 

2019-2021 роки». (Проект №1543) 

Доповідач: В.Р.Гулик – перший заступник 

міського голови 

7. Про безоплатну передачу інших необоротних 

матеріальних активів (принтерів) на баланс Галицького 

РВК. (Проект №1544) 

Доповідач: В.Р.Гулик – перший заступник 

міського голови 

8. Про безоплатний прийом у власність територіальної 

громади м. Бурштина та с. Вигівка в особі 

Бурштинської міської ради матеріальних цінностей 

придбаних в рамках реалізації проектів конкурсів 

«Місто своїми руками», «Громада своїми руками» та 

Програми соціального партнерства за період 2015 – 

2018 роки. (Проект №1571) 

Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору 

житлово - комунального  господарства  та   

обліку комунального майна 

9. Про визнання рішень Бурштинської міської ради                     

від 28.02.2019 № 65/68-19 «Про надання дозволу на 

складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, право оренди яких підлягає 

продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)» 

та від 28.02.2019 № 73/68-19 «Про надання дозволу на 

обстеження земельної ділянки, яка пропонується для 
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продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах 

оренди (вул. С.Бандери б/н)» такими, що втратили 

чинність. (Проект №1545) 

  Доповідач: В.М.Копаниця – начальник 

земельно – екологічного відділу 

10. Про затвердження Детального плану території по вул. 

Гагаріна, б/н в м. Бурштин. (Проект №1549) 

11. Про надання дозволу на розробку проекту Детального 

плану території по  вул. Калуська, б/н в м. Бурштин. 

(Проект №1550) 

12. Про надання дозволу на розробку проекту Детального 

плану території по вул. Калуська, б/н в м. Бурштин. 

(Проект №1551) 

13. Про надання дозволу на розробку проекту Детального 

плану території по  вул. Калуська, б/н в м. Бурштин. 

(Проект №1552) 

 Доповідач: Т.І.Білоока – начальник сектору 

містобудування і архітектури 

14. Звернення до суду про вилучення земельної 

ділянки.(Проект №1452) 

Доповідач: І.О.Дулик  – депутат міської ради 

15. 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.Кубарич М.М.). (Проект №1555) 

16. 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. Марусячин В.О.). (Проект 

№1556) 

17. Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у 

власність   (гр. Нехай І.Т.). (Проект №1557)  

18. 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.Лижичка П.М.). (Проект №1558) 

19. Про поставлення на чергу для одержання земельних  

ділянок для будівництва та обслуговування жилих  

будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (гр.гр.Короташ В.С., Конопля 

О.М.). (Проект №1559) 

20. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр.гр. 

Цюняк С.М., Сикута М.І.). (Проект №1560) 

21. 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. Цюняк С.М., Сикута М.І.). (Проект №1561) 

22. 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. Зорій З.М.). 

(Проект №1562) 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів з 

передачею у власність                                                   

(гр.гр. Бердей В.І., Ліуш А.М.). (Проект №1563) 

24. 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.Бобовська Н.М.). (Проект №1564) 

25. 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.гр.Левицький І.Б.,                     

Нехай І.Т.). (Проект №1565) 

26. Про затвердження  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину                       

Чорному Р.І, в м. Бурштин, по вул. Шевченка, 92А з 

послідуючим укладанням договору оренди землі. 

(Проект №1566) 

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.Мамай І.М.).(Проект №1567) 

28. Про затвердження  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

Акціонерному товариству «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» в 

м. Бурштин, вул. Міцкевича, 43  з послідуючим 
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укладанням договору оренди землі. (Проект №1568) 

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. гр. Березовський В.Л., Бортова Г.М.). (Проект 

№1573) 

30. 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.Шміляк І.М.). (Проект 

№1574) 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність                                     

(гр. Стефанишин І.І.). (Проект №1575) 

32. 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. Лесів Г.П.). (Проект №1576) 

33. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність                                                       

( гр. Паньків Є.М.). (Проект №1577) 

34. 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. Паньків Є.М). (Проект №1578) 

35. Про внесення змін в рішення міської ради від 

31.03.2017 №07/27-17 «Про продовження (поновлення) 

термінів договорів оренди земельних ділянок» та 

визнання нечинним рішення міської ради від 29.06.2017 

№36/34-17 «Про внесення змін в рішення від 31.03.2017 

№07/27-17 «Про продовження (поновлення) договорів 

земельних ділянок» (п/п Савків С.В.). (Проект №1579) 

36. Про внесення змін в п.12 рішення міської ради від 

31.05.2011 №13.4/06-11 «Про надання дозволів на 

складання проектів  відведення земельних ділянок з 

передачею у власність». (Проект №1580) 

37. Про внесення змін в п.1 рішення міської ради від 

28.02.2019 № 56/68-19 «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних 
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гаражів, з передачею у власність» (гр. Королевич 

А.В.).(Проект №1581) 

   Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – 

екологічного відділу 

38. Відповіді на депутатські запити. 

39. Депутатські запити 

40. Різне. 

 Голосували про порядок денний 71 сесії в цілому. 

«за»             -  15 

     «проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сімдесят першої сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за 2018 рік. 

(Проект №1572) 

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

2. Про фінансово-господарську діяльність КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» за 2018 рік. (Проект №1569) 

Доповідач: С.М.Сопільняк – головний лікар КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

3. Про скорочення ліжкомісць та оптимізацію штатного розпису КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня».(Проект №1534) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

4. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Бурштинської міської ради у новій редакції. (Проект №1570) 

Доповідач: І.М.Кунів – керівник центру надання 

адміністративних послуг 

5. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

на 2019-2020 роки.(Проект №1582) 

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

промисловості 

6. Про внесення змін в рішення міської ради від 20.12.2018 року № 

12/65-18  « Про затвердження  комплексної програми профілактики 

злочинності на 2019-2021 роки». (Проект №1543) 

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

7. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів 

(принтерів) на баланс Галицького РВК. (Проект №1544) 

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

8. Про безоплатний прийом у власність територіальної громади м. 

Бурштина та с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради 

матеріальних цінностей придбаних в рамках реалізації проектів 

конкурсів «Місто своїми руками», «Громада своїми руками» та 

Програми соціального партнерства за період 2015 – 2018 роки. 

(Проект №1571) 
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Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово - 

комунального  господарства  та   обліку комунального 

майна 

9. Про визнання рішень Бурштинської міської ради  від 28.02.2019 № 

65/68-19 «Про надання дозволу на складання проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, право оренди яких підлягає 

продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)» та від 

28.02.2019 № 73/68-19 «Про надання дозволу на обстеження 

земельної ділянки, яка пропонується для продажу на земельних 

торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. С.Бандери б/н)» такими, 

що втратили чинність. (Проект №1545) 

  Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – 

екологічного відділу 

10. Про затвердження Детального плану території по вул. Гагаріна, б/н 

в м. Бурштин. (Проект №1549) 

11. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану 

території по  вул. Калуська, б/н в м. Бурштин. (Проект №1550) 

12. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану 

території по вул. Калуська, б/н в м. Бурштин. (Проект №1551) 

13. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану 

території по  вул. Калуська, б/н в м. Бурштин. (Проект №1552) 

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

архітектури 

14. Звернення до суду про вилучення земельної ділянки.(Проект 

№1452) 

Доповідач: І.О.Дулик  – депутат міської ради 

15. 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.Кубарич М.М.). (Проект №1555) 

16. 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. Марусячин В.О.).(Проект 

№1556) 

17. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва індивідуального 

гаража, з передачею у власність   (гр. Нехай І.Т.). (Проект №1557)  

18. 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.Лижичка П.М.). (Проект 

№1558) 

19. Про поставлення на чергу для одержання земельних  ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих  будинків, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) (гр.гр.Короташ В.С., 

Конопля О.М.). (Проект №1559) 

20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність (гр.гр. Цюняк С.М., Сикута М.І.). 

(Проект №1560) 

21. 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. Цюняк С.М., Сикута 

М.І.). (Проект №1561) 

22. 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. Зорій З.М.). (Проект №1562) 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних 

гаражів з передачею у власність (гр.гр. Бердей В.І., Ліуш А.М.). 

(Проект №1563) 

24. 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.Бобовська Н.М.).(Проект №1564) 

25. 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.гр.Левицький І.Б.,                     

Нехай І.Т.).(Проект №1565) 

26. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянину Чорному Р.І, в м. Бурштин, по                            

вул. Шевченка, 92А з послідуючим укладанням договору оренди 

землі. (Проект №1566) 

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.Мамай І.М.).(Проект №1567) 

28. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  Акціонерному товариству «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» в     

м. Бурштин, вул. Міцкевича, 43  з послідуючим укладанням 

договору оренди землі. (Проект №1568) 

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. гр. Березовський В.Л., 

Бортова Г.М.).(Проект №1573) 

30. 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.Шміляк І.М.).(Проект №1574) 
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31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (гр. Стефанишин І.І.).(Проект №1575) 

32. 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. Лесів Г.П.).(Проект №1576) 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність ( гр. Паньків Є.М.).(Проект №1577) 

34. 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. Паньків Є.М).(Проект №1578) 

35. Про внесення змін в рішення міської ради від 31.03.2017 №07/27-17 

«Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди 

земельних ділянок» та визнання нечинним рішення міської ради від 

29.06.2017 №36/34-17 «Про внесення змін в рішення від 31.03.2017 

№07/27-17 «Про продовження (поновлення) договорів земельних 

ділянок» (п/п Савків С.В.).(Проект №1579) 

36. Про внесення змін в п.12 рішення міської ради від 31.05.2011 

№13.4/06-11 «Про надання дозволів на складання проектів  

відведення земельних ділянок з передачею у власність».(Проект 

№1580) 

37. Про внесення змін в п.1 рішення міської ради від 28.02.2019 № 56/68-

19 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів, з передачею 

у власність» (гр. Королевич А.В.).(Проект №1581) 

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

відділу 

38. Відповіді на депутатські запити. 

39. Депутатські запити 

40. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за 2018 рік. 

(Проект №1572) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.І.Марчук – 

директор КП 

«Житловик» 

 

Ознайомив з фінансово-господарською діяльність КП 

«Житловик» за 2018 рік, проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

бюджету та економічного розвитку (протокол від 11.04.2019  

№ 9) про підтримку проекту рішення; з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального  

господарства (протокол від 12.04.2019 № 5) про підтримку 

проекту рішення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.О.Джура, 

міський голова 

Взяла участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 01/71 -19 за основу. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про фінансово-господарську діяльність КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» за 2018 рік. (Проект №1569) 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

С.М.Сопільняк 

– головний 

лікар КО 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

 

Ознайомив з фінансово-господарською 

діяльністю КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» за 2018 рік; наголосив на необхідності 

реорганізації, ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 11.04.2019  № 9) про підтримку проекту 

рішення; з питань гуманітарної політики 

(протокол від 09.04.2019  № 6) про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

В.Л.Рик, 

Т.М.Сенчина, 

депутати 

міської ради 

Звернулися із запитаннями. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.О.Джура,  

міський голова 

Взяла участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття рішення № 02/71-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/71 -19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 3. Про скорочення ліжкомісць та оптимізацію штатного розпису КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня».(Проект №1534) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Н.Ю.Кицела – 

заступник 

міського 

голови 

 

Ознайомила з проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 12.03.2019  № 5) про підтримку проекту 

рішення; з питань гуманітарної політики 

(протокол від 20.03.2019  № 4) про підтримку проекту 

рішення; з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 18.03.2019  № 4) 

про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.О.Джура,  

міський голова 

Взяла участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття рішення № 03/71-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Бурштинської міської ради у новій редакції. (Проект №1570) 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.М.Кунів – 

керівник центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

 

Ознайомила з проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з 

питань законності та етики (протокол від 09.04.2019  

№ 41) про підтримку проекту рішення; з питань 

гуманітарної політики (протокол від 09.04.2019                      

№ 6) про підтримку проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 04/71-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/71 -19  в цілому (рішення додається). 



12 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської радиІвано-Франківської області на 

2019-2020 роки.(Проект №1582) 

ДОПОВІДАВ: 

 

         

М.С.Назар – 

начальник 

відділу 

економіки та  

промисловості 

Ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до 

проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку (протокол від 11.04.2019 № 9) : 

Доповнити п.1: 

Відділи:  

відділ економіки і промисловості: 

Зняти з п. принтер - - 620,00 грн., флешка - - 300,00 грн.,  

ноутбук - -15900,00 грн., комп’ютерна мишка -                  - 

200,00 грн.,  жалюзі - - 440,00 грн., упси - - 600,00 грн., 

папки реєстратори - -500,00 грн., із загальною сумою 

4250,00 грн. 

Направити: на п. матеріали для ремонту (шпалери, клей, 

грунтівка, шпаклівка, фарба, емульсія, багети) - + 4250,00 

грн. 

Запропонувала доповнити: 

Сектор ЖКГ та обліку комунального майна: 

доповнити до п.принтер БФП – + 2500,0 грн. 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 05/71 -19 за основу. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення № 05/71-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 05/71 -19. 

  «за»             -  17 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни . 

Доповнити п.1: 

Відділ економіки і промисловості: 

Зняти з п. принтер - - 620,00 грн., флешка - - 300,00 грн.,  ноутбук - -

15900,00 грн., комп’ютерна мишка - - 200,00 грн., жалюзі -                       
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- 440,00 грн., упси - - 600,00 грн., папки реєстратори - -500,00 грн., із 

загальною сумою 4250,00 грн. 

Направити: на п. матеріали для ремонту (шпалери, клей, грунтівка, 

шпаклівка, фарба, емульсія, багети) - + 4250,00 грн. 

Запропонувала доповнити: 

Сектор ЖКГ та обліку комунального майна: 

доповнити до п.принтер БФП – + 2500,0 грн. 

 Голосували про прийняття рішення № 05/71-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін в рішення міської ради від 20.12.2018 року № 

12/65-18  « Про затвердження  комплексної програми профілактики 

злочинності на 2019-2021 роки». (Проект №1543) 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Р.Гулик – 

перший 

заступник 

міського голови  

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендацією до проекту рішення комісії з питань 

законності та етики (протокол від 09.04.2019 № 41) 

про підтримку проекту рішення 

 Голосували про прийняття рішення № 06/71-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів 

(принтерів) на баланс Галицького РВК. (Проект №1544) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Р.Гулик – 

перший 

заступник 

міського голови  

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендацією до проекту комісії з питань бюджету 

та економічного розвитку (протокол від 11.04.2019                

№ 9) про підтримку проекту рішення. 
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 Голосували про прийняття рішення № 07/71-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про безоплатний прийом у власність територіальної громади м. 

Бурштина та с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради 

матеріальних цінностей придбаних в рамках реалізації проектів 

конкурсів «Місто своїми руками», «Громада своїми руками» та 

Програми соціального партнерства за період 2015 – 2018 роки. 

(Проект №1571) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.І.Бандура – 

завідувач 

сектору 

житлово - 

комунального  

господарства  

та   обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проектом рішення та 

рекомендацією до проекту рішення комісії з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від 19.04.2019 № 6) про 

підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.О.Джура,  

міський голова 

Взяла участь у обговоренні. 

 

 

 Голосували про прийняття рішення № 08/71-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про визнання рішень Бурштинської міської ради від 28.02.2019№ 

65/68-19 «Про надання дозволу на складання проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, право оренди яких підлягає 

продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)» та від 

28.02.2019 № 73/68-19 «Про надання дозволу на обстеження 

земельної ділянки, яка пропонується для продажу на земельних 

торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. С.Бандери б/н)» такими, що 

втратили чинність. (Проект №1545) 
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ДОПОВІДАВ: 

 

         

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від  12.04.2019 № 5) про 

підтримку проекту рішення; з питань законності та 

етики (протокол від 09.04.2019  № 41) про підтримку 

проекту рішення 

 Голосували про прийняття рішення № 09/71-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження Детального плану території по вул. Гагаріна, б/н 

в м. Бурштин. (Проект №1549) 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

 Т.І.Білоока – 

начальник 

сектору 

містобудування 

і архітектури 

         

 

Ознайомила з проектом рішення, 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від  12.04.2019 № 5) про 

підтримку проекту рішення; земельної та з питань 

екології (протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 10/71-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану 

території по вул. Калуська, б/н в м. Бурштин. (Проект №1550) 
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ДОПОВІДАВ: 

 

 Т.І.Білоока – 

начальник 

сектору 

містобудування 

і архітектури 

         

 

Ознайомила з проектом рішення, 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від  12.04.2019 № 5) про 

підтримку проекту рішення; земельної та з питань 

екології (протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку 

проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.О.Дулик, 

депутати 

міської ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття  рішення № 1550 в цілому. 

              «за»          -  12 

«проти»    -  2 

«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: 12. Про затвердження Детального плану території по вул. Калуська, б/н 

в м. Бурштин. (Проект №1551) 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

 Т.І.Білоока – 

начальник 

сектору 

містобудування 

і архітектури 

         

 

Ознайомила з проектом рішення, 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від  12.04.2019 № 5) про 

підтримку проекту рішення; земельної та з питань 

екології (протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку 

проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.О.Дулик, 

депутат міської 

ради 

 

 

Взяв участь у обговоренні. 
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 Голосували про прийняття рішення № 11/71-19 в цілому. 

              «за»          -  14 

«проти»    -  2 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження Детального плану території по вул. Калуська, б/н 

в м. Бурштин. (Проект №1552) 

ДОПОВІДАВ: 

 

 Т.І.Білоока – 

начальник 

сектору 

містобудування 

і архітектури 

         

 

Ознайомила з проектом рішення, 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від  12.04.2019 № 5) про 

підтримку проекту рішення; земельної та з питань 

екології (протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 12/71-19 в цілому. 

              «за»          -  14 

«проти»    -  2 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 14. Звернення до суду про вилучення земельної ділянки. (Проект 

№1452) 

ДОПОВІДАВ: 

 

 І.О.Дулик  – 

депутат міської 

ради 

         

 

Ознайомив з проектом рішення, 

рекомендаціями до проекту рішення комісій 

земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5). 

 Голосували про прийняття  рішення № 1452 в цілому. 

              «за»          - 7 

«проти»    -  3 

«утрим.»   -  6 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної 

більшості голосів від загального складу ради. Загальний склад 

ради: 26 депутатів та міський голова. 

 

СЛУХАЛИ: 15. 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.Кубарич М.М.). (Проект №1555) 

ДОПОВІДАВ:          

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку проекту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 13/71-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 16. 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. Марусячин В.О.).(Проект 

№1556) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

В.Л.Рик 

В.Є.Василик, 

депутати 

міської ради 

Взяли участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття  рішення № 1556 в цілому. 

              «за»          - 12 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної 

більшості голосів від загального складу ради. Загальний склад 

ради: 26 депутатів та міський голова. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва індивідуального 

гаража, з передачею у власність (гр. Нехай І.Т.). (Проект №1557)  

 

ДОПОВІДАВ: 

 

         

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 14/71-19 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 18. 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.Лижичка П.М.). (Проект 

№1558) 

ДОПОВІДАВ: 

 

         

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 15/71-19 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/71 -19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 19. Про поставлення на чергу для одержання земельних  ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих  будинків, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) (гр.гр.Короташ В.С., 

Конопля О.М.). (Проект №1559) 

ДОПОВІДАВ: 

 

         

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5): 

 комісія розглянула і вирішила відмовити 

громадянину Коноплі Олександру Михайловичу про 

поставлення на чергу для одержання земельної 

ділянки  для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) так як він уже стоїть на черзі 

(рішення сесії №29/44-18 від 26 січня 2018 року). 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 16/71 -19 за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення № 16/71-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 16/71 -19. 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни . 

Відмовити Коноплі  Олександру  Михайловичу, заява від 11.03.2019 

(Посвідчення  серія АБ № 008178 від 10.08.2017), у  постановці  на пільгову 

чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

оскільки він уже стоїть на черзі (рішення міської ради від 26 січня 2018 року 

№29/44-18). 

 Голосували про прийняття рішення № 16/71-19 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у власність (гр.гр. Цюняк С.М., Сикута М.І.). (Проект №1560) 

ДОПОВІДАВ: 

 

         

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 17/71-19 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 21. 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. Цюняк С.М.,                      

Сикута М.І.). (Проект №1561) 

ДОПОВІДАВ: 

 

         

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 18/71-19 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 22. 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. Зорій З.М.). (Проект №1562) 



22 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

         

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку 

проекту рішення 

 

 Голосували про прийняття рішення № 19/71-19 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних 

гаражів з передачею у власність (гр.гр. Бердей В.І., Ліуш А.М.). 

(Проект №1563) 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

         

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 20/71-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 24. 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.Бобовська 

Н.М.).(Проект №1564) 

ДОПОВІДАВ: 

 

         

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку 

проекту рішення. 
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 Голосували про прийняття рішення № 21/71-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 25. 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.гр.Левицький І.Б., Нехай 

І.Т.).(Проект №1565) 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

         

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 22/71-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянину Чорному Р.І, в м. Бурштин, по                          

вул. Шевченка, 92 А з послідуючим укладанням договору оренди 

землі. (Проект №1566) 

ДОПОВІДАВ: 

 

         

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку проекту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 23/71-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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.Мамай І.М.). (Проект №1567) 

ДОПОВІДАВ: 

 

     

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку проекту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 24/71-19 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  Акціонерному товариству «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» в м. 

Бурштин, вул. Міцкевича, 43  з послідуючим укладанням договору 

оренди землі. (Проект №1568) 

ДОПОВІДАВ: 

 

         

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.О.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Доповнити пункт 2 «в місячний термін з моменту 

вступу в силу даного рішення». 

 Л.І.Горват, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 25/71 -19 за основу. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Проект рішення № 25/71-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 25/71 -19. 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни. 

Доповнити пункт 2 «в місячний термін з моменту вступу в силу 

даного рішення». 

 Голосували про прийняття рішення № 25/71-19 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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. гр. Березовський В.Л., 

Бортова Г.М.).(Проект №1573) 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

     

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку проекту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 26/71-19 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 30. 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.Шміляк І.М.).(Проект №1574) 
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ДОПОВІДАВ: 

 

     

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку проекту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 27/71-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність  (гр. Стефанишин І.І.).(Проект №1575) 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

     

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку проекту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 28/71-19 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 32. 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. Лесів Г.П.).(Проект №1576) 

 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

     

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку проекту 

рішення. 
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 Голосували про прийняття рішення № 29/71-19 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність ( гр. Паньків Є.М.).(Проект №1577) 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

     

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку проекту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 30/71-19 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 34. 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. Паньків Є.М).(Проект №1578) 

ДОПОВІДАВ: 

 

     

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку проекту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 31/71-19 в цілому. 

              «за»          -  15  

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про внесення змін в рішення міської ради від 31.03.2017 №07/27-17 

«Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди 

земельних ділянок» та визнання нечинним рішення міської ради від 

29.06.2017 №36/34-17 «Про внесення змін в рішення від 31.03.2017 

№07/27-17 «Про продовження (поновлення) договорів земельних 

ділянок» (п/п Савків С.В.).  (Проект №1579) 

ДОПОВІДАВ: 

 

     

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку проекту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 32/71-19 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про внесення змін в п.12 рішення міської ради від 31.05.2011 

№13.4/06-11 «Про надання дозволів на складання проектів  

відведення земельних ділянок з передачею у власність».(Проект 

№1580) 

ДОПОВІДАВ: 

 

     

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку проекту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 33/71-19 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/71 -19  в цілому (рішення додається). 

  

СЛУХАЛИ: 37. Про внесення змін в п.1 рішення міської ради від 28.02.2019 № 56/68-19 

«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів, з передачею у 

власність» (гр. Королевич А.В.).(Проект №1581) 
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ДОПОВІДАВ: 

 

     

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 09.04.2019  № 5) про підтримку проекту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 34/71-19 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/71 -19  в цілому (рішення додається). 

 

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

 39. Депутатські запити. (Не було). 

 40. Різне. (Не було). 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


