
                                                                                                        
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  16.03.2020                                            м.Бурштин                                             № 147 

 

Про скликання 92 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 92 сесію міської ради сьомого скликання 27 березня 2020 року о 10:00 в 

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

 

Проєкт порядку денного 92 сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання 

 

1. Про виконання бюджету міста за 2019 рік. (Проєкт №1997) 

2. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проєкт №1998) 

  Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, 

іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних 

телефонів за рахунок бюджету Бурштинської міської ради. (Проєкт №1994) 

  Доповідач: І.Федунків–  головний бухгалтер 

4. Про звіт щодо виконання Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 

2019 рік. (Проєкт №1939) 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки 

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

Бурштинської міської ради на 2020 рік, затвердженого рішенням міської ради від 

27.11.2019 №19/84-19. (Проєкт №1999) 

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

Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.11.2019                       

№18/84-19. (Проєкт №1995) 



7. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка за 2019 рік. (Проєкт №1996) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки і промисловості 

8. Інформація про стан виконання Програми фінансового забезпечення на виготовлення 

проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання загально-

будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка за  2019 рік. (Проєкт №1975) 

9. Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» за 2019 рік. (Проєкт №1976) 

10. Інформація про стан виконання Програми «Фінансова підтримка КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради» в 2019 році. (Проєкт №1977) 

Доповідач: І.Туз –  директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» 

11. Про виконання заходів «Програми функціонування Центру надання адміністративних 

послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки» у 2019 році. (Проєкт №1980) 

  Доповідач:  І.Кунів –  начальник відділу «ЦНАП»  

12. Про виконання Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2019 рік.  (Проєкт №2004) 

13. Про виконання Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2019 рік. (Проєкт 

№2005) 

Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово – комунального 

господарства і обліку комунального майна 

14. Про виконання «Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту  м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки» за 2019 рік. (Проєкт №2006) 

Доповідач: О.Іваськевич – головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту  

15. Про звернення – протест депутатського корпусу Бурштинської міської ради на 

виступ міського голови на сесії Галицької районної ради 06.03.2020. (Проєкт                     

№ 2010) 

Доповідач:   І.Харів  – депутат міської ради 

16. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо продовження мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення. (Проєкт №1979) 

Доповідач: Т.Сенчина – голова фракції ВО «Батьківщина» 



17. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  у 2019 році. 

(Проєкт №1978) 

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

18. Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку по  вул. Шухевича, б/н. (Проєкт №1981) 

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

інвентаризації масивів земель сільськогосподарського призначення (не витребувані 

земельні частки (паї) та проектних доріг на території Бурштинської міської ради. 

(Проєкт №1982) 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність   

(гр.Федоришин А.Р.).(Проєкт №1983) 

21. Про надання дозволу ТзОВ «Галицьке РБТ - 4» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості). (Проєкт №1984) 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну власність (громадяни 

Сидоренко М.Л., Лукаш Г.М., Мороз Н.Б.). (Проєкт №1985) 

23. 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 (громадянин Лисий В.В.). (Проєкт №1986) 

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 приватну власність 

(громадяни Навальний М.І.). (Проєкт №1987) 

25. 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 приватну власність                                 

(громадяни Кащишин Р.А., Федорів С.О., Адамів В.С.). (Проєкт №1988) 

26. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки 

(приватний підприємць Марич М.М.). (Проєкт №1989) 



27. Про передачу у постійне користування Релігійній громаді (парафія) Верховних 

Апостолів Петра і Павла Української Греко-Католицької Церкви земельної ділянки в  

с. Вигівка для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій. (Проєкт №1990) 

28. 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 приватну власність (громадяни Федорів С.О., 

Михайлевич Г.М.). (Проєкт №1991) 

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

ділянки  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин                   

Кіцела В.С.).  (Проєкт №1992) 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну  власність 

(громадянин Королишин М.М.). (Проєкт №1993) 

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

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

Свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну частку (пай)                                                                              

(громадянка  Якимів Г.Й.). (Проєкт №2000) 

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

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

Свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну частку (пай) (громадянка  

Сумик О.П.). (Проєкт №2001) 

33. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 25.09.2019 № 47/79-19 

«Про заключення договору оренди земельної ділянкив м. Бурштин, по                             

вул. С.Бандери, 88 А (громадянин Шпуняр В.М., ТзОВ «В.Д.В.Груп»). (Проєкт №2002) 

34. Про затвердження акта узгодження зовнішніх меж  земельної ділянки із суміжними 

землекористувачами (громадяни Турчин В.І., Турчин Р.В.). (Проєкт №2003) 

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

35. Відповіді на депутатські запити. 

36. Депутатські запити. 

37. 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.Рибчук 

 

 

 

Погодив: 

   

 


