
                                                                                                        
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  15.07.2019                                            м.Бурштин                                             № 453 

 

Про скликання 77 - ї сесії  

Бурштинської міської ради 

сьомого скликання 

 

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

самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати 77 сесію міської ради сьомого скликання 26 липня 2019 року о 10:00 в 

приміщенні будинку культури ім. Тараса Шевченка вул. Степана Бандери, 60.  

 

Проект порядку денного 77- ї  сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання 

 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проект №1661) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2019 рік.(Проект №1662) 

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

промисловості    

3. Про внесення змін до положень про постійні депутатські комісії. (Проект №1622) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

4. Про внесення змін до Регламенту роботи Бурштинської міської ради. (Проект 

№1636) 

Доповідач: М.Я.Михайлишин – головний спеціаліст юридичного відділу 

5. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення міста Бурштин та 

села Вигівка на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням  міської ради від 

20.12.2018  №06/65-18. (Проект №1640) 

Доповідач:С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту 

населення 

6. Про тимчасове припинення надання дозволів на розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності на території Бурштинської міської 

ради. (Проект №1641) 

Доповідач: Т.М.Сенчина – депутат міської ради  

7. 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. Левицький І.Б.).(Проект №1642) 

8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність ( гр.гр. Рижко О.І.,Чорний В.М.,                                  

Чміль О.М. ).(Проект №1643) 

9. 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. Крутиголова Т.М.).(Проект №1644) 

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність                               

( гр.гр. Рижко О.І., Крижалка Л.А.).(Проект №1645) 

11. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для будівництва індивідуального гаража, з передачею у 

власність (гр. Бердей В.І.).(Проект №1646) 

12. 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. Тростянецька С.В.).(Проект №1647) 

13. 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. Косенко П.В.).(Проект №1648) 

14. 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. Марусячин О.О.).(Проект №1649) 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність ( гр. Тиха Д.А.).(Проект №1650) 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність                          

(гр. гр. Бойчук Б.В., Клюба М.Ф., Якимів В.В., Мельник В.М.).(Проект №1651) 

17. 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 землі (приватний підприємець Пікула Б.Б.).(Проект №1652) 

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

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

обслуговування торгового магазинуз послідуючим укладанням договору оренди 

(приватний підприємець Головінський Р.Б.).(Проект №1653) 



19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особистого 

селянського господарства у землі для будівництва та обслуговування жилого 

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

приватну власність (гр. Мачинський В.І.).(Проект №1654) 

20. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у власність із земель запасу міської ради (гр. Школяр Ю.Є.).(Проект №1655) 

21. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у власність із земель запасу міської ради (гр. Іванюк М.А.).(Проект №1656) 

22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

для ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність                            

( гр. Коваль О.Б.).(Проект №1657) 

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

встановлення (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Коваль О.Б.).(Проект №1658) 

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

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

ведення садівництва (гр. Ковальчук О.В.).(Проект №1659) 

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

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

обслуговування об’єкту торгівлі із послідуючим укладанням договору оренди 

(приватний підприємець Савків С.В.).(Проект №1660) 

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

 

26. Відповіді на депутатські запити. 

27. Депутатські запити. 

28. Різне. 

2. Організаційному відділу запросити на сесію депутатів обласної ради, голову Івано -

Франківської обласної ради, голову Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації, керівників підприємств, установ, організацій, керівників політичних 

партій, представників засобів масової інформації. 

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

матеріали на пленарне засідання сесії. 

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Роксолана Джура 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовив: 

 

Секретар міської ради                                                                  Б.Б.Рибчук 

 

 

 

Погодив: 

   

 


