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       Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

дев’яносто дев’ятої сесії міської ради 

 сьомого скликання 

Від 29 липня  2020 року        м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 11:50 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

      –    20 депутатів міської ради (список додається); 

– представники  виконавчого апарату, представники підприємств міста,  депутат             

Івано – Франківської обласної ради А.Іваськів (список додається). 

Відсутні на сесії: 6 депутатів міської ради ( І.Дашевич, В.Котів, А.Крижалка, І.Мазур, 

Л.Петровська, А.Федорняк). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 99 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Б.Рибчук, секретар 

міської ради 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. М.Шкарпович – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в склад лічильної комісії на 99 сесію. 

     «за»            -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 99 сесію депутата міської ради 

Миколу Шкарповича. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний  дев’яносто дев’ятої сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Б.Рибчук, 

секретар 

міської ради 

Ознайомив з проєктом порядку денного 

дев’яносто дев’ятої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. 

(Проєкт №2102) 

   Доповідач: О.Петровська – начальник 

фінансового відділу 

2. Про затвердження Переліку адміністративних 

послуг, які надаються через «Центр надання 

адміністративних послуг» Бурштинської міської 

ради у новій редакції. (Проєкт №2075) 

Доповідач:  І.Кунів –  начальник відділу 

«ЦНАП» 

3. Про затвердження  в  новій  редакції «Положення  

про  загальний  відділ виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради». (Проєкт №2076) 

   Доповідач: С.Видай – секретар 

виконавчого комітету міської ради 

4. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради за 2019-2020 навчальний рік. (Проєкт 

№2077) 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу 

освіти і науки 

5. 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 №2078) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу 

економіки і промисловості 

6. Про надання дозволу на розробку проекту  

Детального плану території по  вулиці Калуська, 

б/н  в м. Бурштин.  (Проєкт №2079) 

Доповідач:  Т.Білоока – завідувач 

сектору містобудування та архітектури 

7. 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 

8. Про скасування рішення виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради від 24.02.2020 № 26  

«Про надання гр. Антонів Л.П. дозволу на 

облаштування тимчасової стоянки автотранспорту 

біля автодороги «Мукачево - Львів» (навпроти кафе 
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«Едельвейс») в м. Бурштин». (Проєкт №2007) 

   Доповідач: А.Пергельський – головний 

спеціаліст юридичного відділу 

9. Про вилучення земельних ділянок із користування 

громадян  Федорів І.М., Мартинів О.В. та 

переведення їх в землі запасу міської ради. (Проєкт 

№2080) 

10. Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража, з 

передачею у приватну  власність (громадянин 

Пригода М.М.). (Проєкт №2081) 

11. 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 (громадянки Бесага О.В.). (Проєкт 

№2082) 

12. Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадяни 

Сухарський П.А., Мартинів В.О.).(Проєкт №2083) 

13. 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 

(громадянки Юрків О.І.). (Проєкт №2084) 

14. 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 (громадяни Юрків 

О.І., Беленчук М.М.). (Проєкт №2085) 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для будівництва 

індивідуального гаража з передачею  у приватну 

власність (гр. Колосов В.В.). (Проєкт №2086) 

16. Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража з 

передачею у приватну  власність (громадянки  
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Лиско М.П.). (Проєкт №2087) 

17. 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 приватну власність (громадян 

Ярощук В.Р., Савицький Я.І.). (Проєкт №2088) 

18. Про поставлення на чергу для одержання земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого  

будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (громадянин Андрухів В.І.). 

(Проєкт №2089) 

19. Про внесення в список черговості на виділення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуального 

гаража (громадянин Андрухів В.І.).(Проєкт №2090) 

20. Про поставлення на чергу для отримання земельної 

ділянкидля ведення особистого селянського 

господарства (гр.Андрухів В.І.). (Проєкт №2091) 

21. 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 

(громадяни Козак Б.С., Николайко Н.Д., Николайко 

О.Д., Галактіонова О.М., Задвірна А.М., Салюк 

З.М., Рега Г.В.,Полозяк Б.І.). (Проєкт №2092) 

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 

(громадянки Костів М.С.). (Проєкт №2093) 

23. 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 (громадянка Костів 

М.С.). (Проєкт №2094) 

24. 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 
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власність (громадянки Фариняк Л.Я.). (Проєкт 

№2095) 

25. Про надання дозволу на складання проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянкидля ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Фариняк Л.Я.). (Проєкт №2096) 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею  

у приватну власність із земель запасу міської ради 

(гр. Швед Я.І.). (Проєкт №2097) 

27. 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 

(громадянини Салюк З.М., Робур С.І.). (Проєкт 

№2098) 

28. 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 (громадяни Козак 

Б.С., Салюк Р.З., Рега Г.В., Полозяк Б.І.). (Проєкт 

№2099) 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у 

власність (гр. Полоцька М.Д.). (Проєкт №2100) 

30. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської 

ради від 25.10.2019 № 25/82-19 «Про надання 

дозволу виконавчому комітету Бурштинської 

міської ради на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки в м. Бурштин, по вул. О.Басараб б/н, 

кадастровий номер 2621210300:01:001:0715». 

(Проєкт №2101) 

31. 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 (громадянин 

Гаценко С.О.). (Проєкт №2103) 
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32. Про надання дозволу на складання проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарств з 

передачею у приватну власність (громадянка 

Собчишин Л.С.). (Проєкт №2104) 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в комунальну 

власність Бурштинській міській раді по вул. 

Будівельників б/н для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (тимчасова  

споруда) право оренди якої підлягає продажу на 

конкурентних засадах, земельних торгах 

(аукціонах). (Проєкт №2105) 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в комунальну 

власність Бурштинській міській раді по вул. 

С.Бандери б/н для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (тимчасова  споруда) право 

оренди якої підлягає продажу на конкурентних 

засадах, земельних торгах (аукціонах). (Проєкт 

№2106) 

35. Про відмову у наданні дозволу громадській 

організації «Братство демократичної української 

молоді» на розроблення проекту землеустрою 

земельної ділянки та проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки в м. Бурштині, 

вул. Міцкевича, 49А. (Проєкт №1007) 

36. Про надання попереднього погодження 

Громадській організації «Братство демократичної 

української молоді» на продаж земельної ділянки 

для будівництва ринку по реалізації промислових 

та продовольчих товарів в м. Бурштин по 

вул.Міцкевича,49 А.  (Проєкт №1330) 

37. Про зменшення коефіцієнту ставки орендної плати 

за орендовану земельну ділянку для розширення 

торгового магазину з прибудовою від нормативно-

грошової оцінки земельної ділянки ( гр. Дулик 

О.Б.). (Проєкт №1475) 

38. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

населеного пункту м. Бурштин Івано-Франківської 

област. (Проєкт №1868) 

39. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

населеного пункту с. Вигівка Бурштинської міської 
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ради Івано-Франківської області. (Проєкт №1869) 

40. Про зняття з загальної черги для одержання 

земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) вибулих 

громадян. (Проєкт №1968) 

41. Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по 

вул. Коновальця б/н з укладанням договору оренди 

землі (громадянин Корда Я.Я.). (Проєкт №2070) 

   Доповідач: О.Драгун – головний 

спеціаліст  земельно  -  екологічного відділу 

42. Відповіді на депутатські запити. 

43. Депутатські запити. 

44. Різне. 

 

 Голосували про прийняття проєкту порядку денного 99 сесії за основу. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт порядку денного 99 сесії  прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Б.Рибчук, 

секретар 

міської ради 

 Про не розгляд комісією земельною та з питань 

екології повторно проєктів №1007, 1330, 1475, 1868, 

1869, 1968, 2070. 

 Про  рекомендації комісії з питань законності та етики 

(протокол від 27.07.2020 № 59)  та про зняття з порядку 

денного: 

Пункту 35  «Про відмову у наданні дозволу 

громадській організації «Братство демократичної 

української молоді» на розроблення проекту 

землеустрою земельної ділянки та проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки в м. 

Бурштині, вул. Міцкевича, 49А» (проєкт №1007). 

Пункту 36  «Про надання попереднього погодження 

Громадській організації «Братство демократичної 

української молоді» на продаж земельної ділянки 

для будівництва ринку по реалізації промислових 
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та продовольчих товарів в м. Бурштин по 

вул.Міцкевича,49 А»  (проєкт №1330). 

Пункту 37 «Про зменшення коефіцієнту ставки 

орендної плати за орендовану земельну ділянку для 

розширення торгового магазину з прибудовою від 

нормативно-грошової оцінки земельної ділянки (гр. 

Дулик О.Б.)» (проєкт №1475) 

Пункту 41 «Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин 

по вул. Коновальця б/н з укладанням договору 

оренди землі (громадянин Корда Я.Я.)» (проєкт 

№2070). 

     Про  рекомендацію комісії з питань законності та 

етики (протокол від 27.07.2020 № 59)  щодо включення 

до порядку денного проекту від 16.01.2019 №1452 

«Звернення до суду про вилучення земельної ділянки». 

ВИСТУПИЛИ: І.Дулик, 

депутат 

міської ради  

Повідомив про конфлікт інтересів щодо проєкту від 

21.09.2019 №1475. 

 Голосували про зняття з порядку денного проєкту №1007  «Про 

відмову у наданні дозволу громадській організації «Братство 

демократичної української молоді» на розроблення проекту 

землеустрою земельної ділянки та проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки в м. Бурштині, вул. Міцкевича, 49А» , 

проєкту №1330 «Про надання попереднього погодження 

Громадській організації «Братство демократичної української 

молоді» на продаж земельної ділянки для будівництва ринку по 

реалізації промислових та продовольчих товарів в м. Бурштин по 

вул.Міцкевича,49 А» ; проєкту №1475 «Про зменшення коефіцієнту 

ставки орендної плати за орендовану земельну ділянку для 

розширення торгового магазину з прибудовою від нормативно-

грошової оцінки земельної ділянки (гр. Дулик О.Б.)», проєкту 

№2070 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 
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торгівлі в м. Бурштин по вул. Коновальця б/н з укладанням 

договору оренди землі (громадянин Корда Я.Я.)». 

  «за»            -  17 

«проти»     -  1 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного проєкт №1007  «Про відмову у наданні 

дозволу громадській організації «Братство демократичної 

української молоді» на розроблення проекту землеустрою земельної 

ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Бурштині, вул. Міцкевича, 49А» , проєкт №1330 «Про 

надання попереднього погодження Громадській організації 

«Братство демократичної української молоді» на продаж земельної 

ділянки для будівництва ринку по реалізації промислових та 

продовольчих товарів в м. Бурштин по вул.Міцкевича,49 А» ; 

проєкт №1475 «Про зменшення коефіцієнту ставки орендної плати 

за орендовану земельну ділянку для розширення торгового магазину 

з прибудовою від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки                 

(гр. Дулик О.Б.)», проєкт №2070 «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. Коновальця 

б/н з укладанням договору оренди землі (громадянин Корда Я.Я.)». 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Б.Рибчук, 

секретар 

міської ради 

Про проєкт від 16.01.2019 №1452 «Звернення до суду 

про вилучення земельної ділянки». 

 І.Дулик, 

депутат 

міської ради  

Про включення до порядку денного проєкту від 

16.01.2019 №1452 «Звернення до суду про вилучення 

земельної ділянки». 

 І.Карвацький, 

депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про включення до порядку денного проєкту від 16.01.2019 

№1452 «Звернення до суду про вилучення земельної ділянки». 

                                                  «за»            -  7 

«проти»     -  4 

«утрим.»    -  6 
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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 порядок денний 99 сесії в цілому. 

  «за»              -  19 

      «проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний дев’яносто дев’ятої сесії 

Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проєкт 

№2102) 

   Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового 

відділу 

2. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через «Центр надання адміністративних послуг» Бурштинської 

міської ради у новій редакції. (Проєкт №2075) 

Доповідач:  І.Кунів –  начальник відділу «ЦНАП» 

3. Про затвердження  в  новій  редакції «Положення  про  загальний  

відділ виконавчого комітету Бурштинської міської ради». (Проєкт 

№2076) 

   Доповідач:  С.Видай – секретар виконавчого комітету 

міської ради 

4. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 

2019-2020 навчальний рік. (Проєкт №2077) 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки 

5. 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 №2078) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки і 

промисловості 

6. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану 

території по  вулиці Калуська, б/н  в м. Бурштин.  (Проєкт №2079) 
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Доповідач:  Т.Білоока – завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

7. 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 

8. Про скасування рішення виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради від 24.02.2020 № 26  «Про надання гр. Антонів Л.П. 

дозволу на облаштування тимчасової стоянки автотранспорту біля 

автодороги «Мукачево - Львів» (навпроти кафе «Едельвейс») в м. 

Бурштин». (Проєкт №2007) 

   Доповідач: А.Пергельський – головний спеціаліст 

юридичного відділу 

9. Про вилучення земельних ділянок із користування громадян  

Федорів І.М., Мартинів О.В. та переведення їх в землі запасу міської 

ради. (Проєкт №2080) 

10. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража, з передачею у приватну  власність (громадянин Пригода 

М.М.). (Проєкт №2081) 

11. 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 (громадянки Бесага 

О.В.). (Проєкт №2082) 

12. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність (громадяни 

Сухарський П.А., Мартинів В.О.).(Проєкт №2083) 

13. 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 (громадянки Юрків О.І.). (Проєкт №2084) 
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14. 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 (громадяни Юрків О.І., Беленчук 

М.М.). (Проєкт №2085) 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею  у 

приватну власність (гр. Колосов В.В.). (Проєкт №2086) 

16. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража з передачею у приватну  власність (громадянки  Лиско 

М.П.). (Проєкт №2087) 

17. 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 приватну власність (громадян Ярощук В.Р., 

Савицький Я.І.). (Проєкт №2088) 

18. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) (громадянин Андрухів 

В.І.). (Проєкт №2089) 

19. Про внесення в список черговості на виділення земельної  ділянки 

для будівництва індивідуального гаража (громадянин Андрухів 

В.І.).(Проєкт №2090) 

20. Про поставлення на чергу для отримання земельної ділянкидля 

ведення особистого селянського господарства (гр.Андрухів В.І.). 

(Проєкт №2091) 

21. 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 (громадяни Козак Б.С., Николайко Н.Д., 

Николайко О.Д., Галактіонова О.М., Задвірна А.М., Салюк З.М., 

Рега Г.В.,Полозяк Б.І.). (Проєкт №2092) 
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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 (громадянки Костів М.С.). (Проєкт №2093) 

23. 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 (громадянка Костів М.С.). (Проєкт 

№2094) 

24. 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 (громадянки Фариняк 

Л.Я.). (Проєкт №2095) 

25. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянкидля ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Фариняк Л.Я.). (Проєкт №2096) 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею  

у приватну власність із земель запасу міської ради (гр. Швед Я.І.). 

(Проєкт №2097) 

27. 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 (громадянини Салюк 

З.М., Робур С.І.). (Проєкт №2098) 

28. 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 (громадяни Козак Б.С., Салюк Р.З., 

Рега Г.В., Полозяк Б.І.). (Проєкт №2099) 
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29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (гр. Полоцька М.Д.). (Проєкт №2100) 

30. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 

25.10.2019 № 25/82-19 «Про надання дозволу виконавчому комітету 

Бурштинської міської ради на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Бурштин, по вул. 

О.Басараб б/н, кадастровий номер 2621210300:01:001:0715». 

(Проєкт №2101) 

31. 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 (громадянин Гаценко 

С.О.). (Проєкт №2103) 

32. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарств з передачею у приватну власність (громадянка 

Собчишин Л.С.). (Проєкт №2104) 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в комунальну власність Бурштинській міській раді по вул. 

Будівельників б/н для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (тимчасова  споруда) право оренди якої підлягає продажу 

на конкурентних засадах, земельних торгах (аукціонах). (Проєкт 

№2105) 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в комунальну власність Бурштинській міській раді по вул. 

С.Бандери б/н для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(тимчасова  споруда) право оренди якої підлягає продажу на 

конкурентних засадах, земельних торгах (аукціонах). (Проєкт 

№2106) 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту м. Бурштин Івано-

Франківської област. (Проєкт №1868) 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
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інвентаризації земель населеного пункту с. Вигівка Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт №1869) 

37. Про зняття з загальної черги для одержання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) вибулих громадян. (Проєкт 

№1968) 

   Доповідач: О.Драгун – головний спеціаліст  земельно  -  

екологічного відділу 

38. Відповіді на депутатські запити. 

39. Депутатські запити. 

40. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік.  (Проєкт  № 2059). 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

      Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку 

(протоколи від 07.07.2020  № 13, від 21.07.2020                     

№ 14, від 23.07.2020  № 15) (додаються). 

     Запропонувала внести доповнення (додається).   

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 01/99-20 за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 01/99 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 01/99-20. 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни (додаються). 

 Голосували про прийняття рішення № 01/99-20 в цілому. 

              «за»          -  16 
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«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/99-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через «Центр надання адміністративних послуг» Бурштинської 

міської ради у новій редакції. (Проєкт №2075) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Кунів,  

начальник відділу 

«ЦНАП» 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісії  з питань 

гуманітарної політики (протокол від 15.07.2020                 

№ 7) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 02/99-20 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/99-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження  в  новій  редакції «Положення  про  загальний  

відділ виконавчого комітету Бурштинської міської ради». (Проєкт 

№2076)  

ДОПОВІДАВ: 

 

С.Видай, 

секретар 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

 

        Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісій: 

        з питань гуманітарної політики 

(протокол від 15.07.2020 № 7) про підтримку 

проєкту рішення; 

      з питань законності та етики 

(протокол від 27.07.2020 №59) про не підтримку 

проєкту рішення. 

 Запропонувала внести зміни до тексту положення: 

Пункт 1.1 доповнити «виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради». 

Пункт 1.3 доповнити «Бурштинською»,  
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«Загальний», « Бурштинської міської ради». 

 Другий абзац підпункту 2.2.2 доповнити 

«проєктів». 

Четвертий абзац підпункту 2.2.2 доповнити 

«проєкту». 

П’ятий  абзац підпункту 2.2.2 доповнити «із 

додатковими матеріалами». 

 У пункті 3.5  вилучити « експертизу», « новій 

редакції». 

У пункті 3.8  вилучити «засобів масової 

інформації» доповнити «громадськості», «і 

висвітлює на офіційному сайті Бурштинської 

міської ради». 

У пункті 3.9  доповнити «або особи що його 

замінює». 

У пункті 3.15 доповнити «реєстрацію та 

попередній». 

У пункті 3.22 вилучити «експертизу», 

доповнити «візування».  

 У пункті 3.24  доповнити « виконавчого 

комітету». 

Перший абзац пункту 3.26 вилучити                            

« пояснень»,  доповнити  «повідомляти керівника». 

Третій абзац підпункту 3.26 доповнити 

«виявлення»,   «Інструкції з діловодства» вилучити 

«та внесення коректив на засіданні виконкому». 

Дев’ятий абзац пункту 4.2 вилучити                               

«про   присвоєння   рангів   державного службовця». 

Десятий абзац пункту 4.2 вилучити                               

«формування кадрового резерву». 

У пункті 4.3  вилучити «та погоджені 

керуючим справами виконкому», доповнити «згідно 

кваліфікаційних вимог». 

ВИСТУПИЛИ: Л.Горват, голова 

комісії з питань 

Про розгляд проєкту комісією. 
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 законності та 

етики 

 І.Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Б.Рибчук,  

секретар міської 

ради 

Запропонував доповнити проєкт рішення пунктом 

«Виконавчому комітету Бурштинської міської ради 

внести відповідні зміни в Регламент виконкому». 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 03/99-20 за основу. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  2 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 03/99-20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 03/99-20. 

  «за»             -  18 

«проти»      -  2 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни. 

До пункту 1 проєкту рішення: 

Пункт 1.1 доповнити «виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради». 

Пункт 1.3 доповнити «Бурштинською»,  «Загальний», 

«Бурштинської міської ради». 

 Другий абзац підпункту 2.2.2 доповнити «проєктів». 

Четвертий абзац підпункту 2.2.2 доповнити «проєкту». 

П’ятий  абзац підпункту 2.2.2 доповнити «із додатковими 

матеріалами». 

 У пункті 3.5  вилучити « експертизу», « новій редакції». 

У пункті 3.8  вилучити «засобів масової інформації» доповнити 

«громадськості», «і висвітлює на офіційному сайті Бурштинської 

міської ради». 

У пункті 3.9  доповнити «або особи що його замінює». 

У пункті 3.15  доповнити «реєстрацію та попередній». 
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У пункті 3.22 вилучити «експертизу», доповнити «візування».  

У пункті 3.24  доповнити «виконавчого комітету». 

Перший абзац пункту 3.26 вилучити «пояснень»,  доповнити  

«повідомляти керівника». 

Третій абзац підпункту 3.26 доповнити «виявлення»,   «Інструкції 

з діловодства» вилучити «та внесення коректив на засіданні 

виконкому». 

Дев’ятий абзац пункту 4.2 вилучити  «про   присвоєння   рангів   

державного службовця». 

Десятий абзац пункту 4.2 вилучити  «формування кадрового 

резерву». 

У пункті 4.3  вилучити «та погоджені керуючим справами 

виконкому», доповнити «згідно кваліфікаційних вимог». 

Доповнити проєкт рішення пунктом «Виконавчому комітету 

Бурштинської міської ради внести відповідні зміни в Регламент 

виконкому». 

 Голосували про прийняття рішення № 03/99-20 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  2 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/97-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 

2019-2020 навчальний рік. (Проєкт №2077)    

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Томин, 

начальник відділу 

освіти і науки  

 Надала інформацію про роботу відділу освіти 

і науки Бурштинської міської ради за 2019-2020 

навчальний рік. 

Ознайомила із проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісій: 

 з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 23.07.2020 № 15) про погодження 

проєкту рішення; 

з питань гуманітарної політики 

(протокол від 15.07.2020 № 7) про підтримку 
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проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 04/99-20 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/99-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 5. 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 

№2078) 

ДОПОВІДАВ: 

 

М.Назар, 

начальник 

відділу 

економіки і 

промисловості 

 

Ознайомила із проєктом рішення та рекомендаціями  

до проєкту рішення комісій: 

 з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 07.07.2020 № 13) про погодження 

проєкту рішення; 

з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 03.07.2020 

№ 20) про підтримку проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 05/99-20 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/99-20  в цілому (рішення додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану 

території по  вулиці Калуська, б/н  в м. Бурштин.  (Проєкт 

№2079) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Т.Білоока, 

завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Ознайомила із проєктом рішення та рекомендаціями  

до проєкту рішення комісій: 

 земельної та з питань екології 
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 (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку проекту 

рішення; 

з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 10.07.2020 

№ 21) про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття рішення № 06/99-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  2  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/99-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про звернення – протест депутатського корпусу Бурштинської 

міської ради на виступ міського голови на сесії Галицької районної 

ради 06.03.2020. (Проєкт  № 2010) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Харів, депутат 

міської ради 

Надав інформацію про розгляд проєкту 

рішення депутатськими комісіями: 

з питань законності та етики 

(протокол від 12.03.2020 № 54); 

з питань гуманітарної політики 

(протокол від 16.06.2020 № 6) про підтримку 

проекту рішення; 

з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 15.06.2020 

№ 19): 

 Викласти Додаток 1 в проєкті рішення №2010 

в такій редакції: 

«Публічна позиція Бурштинської міської ради 

з приводу виступу Бурштинського міського голови 

Роксолани Джури на 40-ій сесії Галицької районної 

ради 06.03.2020 року. 

Бурштинська міська рада Івано-Франківської 

області, як єдиний уповноважений, конституційний 
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орган місцевого самоврядування, що представляє 

територіальну громаду міста Бурштин та села 

Витівка, звертається з приводу подій, які 

відбуваються навколо публічного виступу 

Бурштинського міського голови Роксолани Джури 

на 40-ій сесії Галицької районної ради 06.03.2020 

року. 

Виступаючи 06 березня 2020 року на 40-ій 

сесії Галицької районної ради у місті Галич, міський 

голова Роксолана Джура висловила бачення 

формування Галицької міської об’єднаної 

територіальної громади як єдиної, в межах всього 

Галицького району. На її думку, таку позицію 

підтримують мешканці міста Бурштин, села Вигівка 

та депутати міської ради. 

Вважаємо, що висловлювання міського голови 

Роксолани Джури є її виключно особистим 

баченням і не має нічого спільного із позицією 

нашої громади та депутатів ради. 

Громада міста Бурштин і села Вигівка та її 

представницький орган Бурштинська міська рада, 

партнери по об’єднанню висловили свою позицію в 

2015 році, прийнявши рішення до об’єднання в одну 

Бурштинську міську об’єднану територіальну 

громаду із центром в місті Бурштин. Формування 

саме такої територіальної громади (а не мега 

громад) дає можливість максимально наблизити 

мешканців до отримання належних 

адміністративних, медичних, освітніх та інших 

послуг, що є одним із основних пріоритетів 

адміністративної реформи. Дане об’єднання 

затверджене Івано-Франківською обласною радою, 

Кабінетом Міністрів України і на даний час ніким 

не змінено. 
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Бурштинська міська рада Івано-Франківської 

області вважає недопустимим видавати особисті 

висловлювання міського голови Роксолани Джури 

позицією більшості членів громади міста Бурштин, 

села Вигівка та депутатського складу ради. 

Звертаємо увагу міського голови, що 

продовження дій направлених всупереч інтересам 

громади можуть потягнути за собою прийняття 

рішення про недовіру міському голові.» 

 

Ознайомив із текстом звернення та 

запропонував внести змінита вилучити: 

У пункті 1 проєкту рішення вилучити 

«Протягом п’яти років дії Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» від 

Галицької міської ради будь-яких пропозицій не 

поступало. Що стосується Галицької районної ради 

то вона взагалі не є суб’єктом добровільного 

об’єднання територіальних громад, але як орган 

місцевого самоврядування сіл, селищ та міст району 

за п’ять років взагалі не приймала активної участі у 

формуванні спроможних об’єднаних громад на 

своїй території. 

Теперішня активність та стурбованість 

районної ради та окремих посадових осіб місцевого 

самоврядування, в питанні об’єднання 

територіальних громад, можна пояснити виключно 

піар компанією у зв’язку з наближенням місцевих 

виборів». 

ВИСТУПИЛИ: Р.Джура, міський 

голова  

Взяла участь у обговоренні. 

 І.Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття рішення по проекту № 2010 за основу. 

              «за»          -  8 
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«проти»    -  7 

«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: 8. Про скасування рішення виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради від 24.02.2020 № 26  «Про надання гр.Антонів Л.П. дозволу на 

облаштування тимчасової стоянки автотранспорту біля автодороги 

«Мукачево - Львів» (навпроти кафе «Едельвейс») в м. 

Бурштин».(Проєкт №2007) 

ДОПОВІДАВ: 

 

А.Пергельський, 

головний 

спеціаліст 

юридичного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення, 

рекомендацієями до проєкту рішення комісій: 

 з питань законності  та етики 

(протокол від 25.03.2020 №55) про підтримку 

проєкту рішення; 

 земельної та з питань екології 

(протокол від 15.06.2020 № 6) про підтримку 

проекту рішення; 

з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 15.06.2020 

№ 19) про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 А.Пергельський, 

головний 

спеціаліст 

юридичного 

відділу 

Взяв участь в обговоренні. 

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Взявучасть в обговоренні. 

 Р.Джура, міський 

голова  

Взяла участь d обговоренні. 

 І.Карвацький 

Т.Сенчина, 

депутати міської 

ради 

Взяли участь в обговоренні. 
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 А.Пергельський, 

головний 

спеціаліст 

юридичного 

відділу 

Про рішення виконавчого комітету. 

 О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Взяла участь d обговоренні. 

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 І.Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 2007 в цілому. 

              «за»          -  12 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  9 

(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. 

ВИСТУПИЛИ: І.Карвацький, 

депутат міської ради 
Про подання заяви на розгляд земльної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про вилучення земельних ділянок із користування громадян  

Федорів І.М., Мартинів О.В. та переведення їх в землі запасу 

міської ради. (Проєкт №2080) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 07/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 



 26 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража, з передачею у приватну  власність (громадянин 

Пригода М.М.). (Проєкт №2081) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 08/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 11. 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 (громадянки Бесага О.В.). 

(Проєкт №2082) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 09/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/99 - 20  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність (громадяни 

Сухарський П.А., Мартинів В.О.).(Проєкт №2083) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 10/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 13. 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 (громадянки Юрків 

О.І.). (Проєкт №2084) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 11/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
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встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі 

(на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність (громадяни 

Юрків О.І., Беленчук М.М.). (Проєкт №2085) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 12/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з 

передачею  у приватну власність (гр. Колосов В.В.). (Проєкт 

№2086) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 13/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража з передачею у приватну  власність (громадянки  Лиско М.П.). 

(Проєкт №2087) 



 29 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 14/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 17. 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 приватну власність (громадян Ярощук В.Р., 

Савицький Я.І.). (Проєкт №2088) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 15/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/99 - 20  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) (громадянин Андрухів В.І.). 

(Проєкт №2089) 
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ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 16/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про внесення в список черговості на виділення земельної  ділянки 

для будівництва індивідуального гаража (громадянин Андрухів 

В.І.).(Проєкт №2090) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 17/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про поставлення на чергу для отримання земельної ділянкидля 

ведення особистого селянського господарства (гр.Андрухів В.І.). 

(Проєкт №2091) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 18/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 21. 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 (громадяни Козак Б.С., Николайко Н.Д., 

Николайко О.Д., Галактіонова О.М., Задвірна А.М., Салюк З.М., 

Рега Г.В.,Полозяк Б.І.). (Проєкт №2092) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 19/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/99 - 20  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 (громадянки Костів М.С.). (Проєкт №2093) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 20/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 23. 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 (громадянка Костів М.С.). (Проєкт 

№2094) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 21/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 24. 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 (громадянки Фариняк 

Л.Я.). (Проєкт №2095) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 22/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянкидля ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Фариняк Л.Я.). (Проєкт №2096) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 23/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею  

у приватну власність із земель запасу міської ради (гр. Швед Я.І.). 

(Проєкт №2097) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 24/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  19 
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«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 27. 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 (громадянини Салюк З.М., 

Робур С.І.). (Проєкт №2098) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 25/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 28. 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 (громадяни Козак Б.С., Салюк Р.З., 

Рега Г.В., Полозяк Б.І.). (Проєкт №2099) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 26/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 
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«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (гр. Полоцька М.Д.). (Проєкт №2100) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 27/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 

25.10.2019 № 25/82-19 «Про надання дозволу виконавчому комітету 

Бурштинської міської ради на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Бурштин, по вул. 

О.Басараб б/н, кадастровий номер 2621210300:01:001:0715». (Проєкт 

№2101) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендацією  до проєкту рішення комісії земельної 

та з питань екології (протокол від 13.07.2020 № 8) 

про підтримку проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Р.Бардашевський, 

депутати міської 

ради 

Про необхідність надання до проєкту 

фотоматеріалів. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 28/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 
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«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 31. 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 (громадянин Гаценко 

С.О.). (Проєкт №2103) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 29/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарств з передачею у приватну власність (громадянка 

Собчишин Л.С.). (Проєкт №2104) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 30/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в комунальну власність Бурштинській міській раді по вул. 

Будівельників б/н для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (тимчасова  споруда) право оренди якої підлягає продажу на 

конкурентних засадах, земельних торгах (аукціонах). (Проєкт 

№2105) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 31/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/99 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в комунальну власність Бурштинській міській раді по вул. 

С.Бандери б/н для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(тимчасова  споруда) право оренди якої підлягає продажу на 

конкурентних засадах, земельних торгах (аукціонах). (Проєкт 

№2106) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 13.07.2020 № 8) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 32/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  2  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/99 - 20  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту м. Бурштин Івано-

Франківської област. (Проєкт №1868) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендацієями до проєкту рішення комісій: 

 з питань законності  та етики 

(протокол від 27.07.2020 №59) про підтримку 

проєкту рішення; 

з питань екології (протокол від 10.12.2019 № 13) 

про підтримку проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Взяла участь в обговоренні. 

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 І.Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про службову записку начальника юридичного 

відділу (копія додається). 

 І.Карвацький, 

депутат міської 

ради 

З пропозицією зняти питання з обговорення та 

направити на доопрацювання. 

 Л.Горват, 

депутат міської 

ради 

Про розгляд проєкту комісією з питань законності 

та етики. 

Запропонував направити його на доопрацюванням 

із визначенням конкретного терміну розгляду. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

 

 

Взяв участь в обговоренні. 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 1868 в цілому. 

«за»            -  1 

  «проти»     -  10 

  «утрим.»    -  10 

(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. 

ВИСТУПИЛИ: Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Запропонував підтримати пропозицію І.Карвацького 

та Л.Горвата. 

 Голосували про направлення проєкту 20.11.2019  № 1868 на 

доопрацювання з наступним розглядом на наступній сесії. 

    «за»            -  20 

  «проти»     -  0 

  «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Направити проєкт від 20.11.2019  № 1868 на доопрацювання з 

наступним розглядом на наступній сесії. 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту с. Вигівка Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт №1869) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендацієями до проєкту рішення комісій: 

 з питань законності  та етики 

(протокол від 27.07.2020 №59) про підтримку 

проєкту рішення; 

земельної та з питань екології 

(протокол від 10.12.2019 № 13) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 1869 в цілому. 

«за»            -  2 

«проти»     -  9 

«утрим.»    -  9 



 40 

(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. 

ВИСТУПИЛИ: Р.Джура, 

міський голова 

Про направлення проєкту 20.11.2019  № 1869 на 

доопрацювання з наступним розглядом на наступній 

сесії. 

 Голосували про направлення проєкту 20.11.2019  № 1869 на 

доопрацювання з наступним розглядом на наступній сесії. 

     «за»            -  20 

  «проти»     -  0 

  «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Направити проєкт від 20.11.2019  № 1869 на доопрацювання з 

наступним розглядом на наступній сесії. 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про зняття з загальної черги для одержання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) вибулих громадян. (Проєкт 

№1968) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драгун, 

головний 

спеціаліст  

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацієями 

до проєкту рішення комісій: 

 з питань законності  та етики 

(протокол від 27.07.2020 №59) про підтримку проєкту 

рішення; 

земельної та з питань екології 

(протокол від 11.02.2020 № 2) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 33/99 - 20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/99 - 20  в цілому (рішення додається). 
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ВИСТУПИЛИ: Р.Дидик, 

депутат міської 

ради 

Про приватизацію земель в урощі Павлова с.Вигівка. 

 Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про результати приватизації. 

 

Примітка: відеотрансляцію дев’яносто дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання 

розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні 

документи». 

 

 

Міський голова                                                                              Роксолана Джура  


