
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 19.10.2020                                        м.Бурштин                                                             №  399 

 

Про скликання 105 позачергової 

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 105 позачергову сесію міської ради сьомого скликання 21 жовтня                       

2020 року о 10:00 в приміщенні будинку культури ім. Тараса Шевченка вул. Степана 

Бандери, 60. 

 

Проєкт порядку денного  105 сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання 

 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік.(Проєкт №2197) 

2. Про затвердження розпоряджень міського голови «Про виділення коштів з Фонду 

міської ради на виконання депутатських повноважень» за 2020 рік.(Проєкт №2209) 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про затвердження Положення про порядок надання платних послуг архівним відділом 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради та цін на роботи (послуги), що 

виконуються архівним відділом.(Проєкт №2185) 

Доповідач: Л.Янків – начальник архівного відділу 

4. Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області.(Проєкт №2225) 

5. Про затвердження плану розвитку на 2020 – 2023 роки Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області.(Проєкт №2226) 

Доповідач: В.Василик – директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

  



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 №2216) 

Доповідач:М.Назар – начальник відділу економіки і промисловості 

7. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 № 07/12-16 «Про 

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів».(Проєкт №2208) 

8. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 № 07/12-16 «Про 

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів» зі змінами.(Проєкт №2217) 

Доповідач: І.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи 

9. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення  

міста Бурштин та села Вигівкана 2018-2020 роки.(Проєкт № 2232) 

10. Про внесення змін в штат структури відділу соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради.(Проєкт №2210) 

Доповідач: С.Коцур – начальник відділусоціального захисту населення 

11. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по  вулиці 

Калуська, б/н  в м. Бурштин.(Проєкт №2211) 

12. Про затвердження містобудівної документації «Внесення зміни до генерального 

плануміста Бурштин суміщеного з детальним планом території по 

вул.С.Бандери,36».(Проєкт № 2227) 

Доповідач:  Т.Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну  власність 

(громадянин Беркій М.М. ).(Проєкт №2198) 

14. 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 (громадяни 

Робур Р.В., Савчак Г.С.).(Проєкт №2199) 

15. 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 (громадянка 

Паук С.С.).(Проєкт №2200) 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність 

(громадянин Тисяк Т.В. ).(Проєкт №2201) 



17. 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 

(громадянка Дашевич М.М.).(Проєкт №2202) 

18. 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 

Івасенко О.І.).(Проєкт №2203) 

19. 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 

(громадянин Савицький Я.І. ).(Проєкт № 2204) 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (громадянин Николайко І.І.).(Проєкт №2205) 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Дидик Р.В.).(Проєкт №2206) 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну власність 

(громадянин Калин І.П.).(Проєкт №2212) 

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність 

(громадянин Леуш П.Ю.).(Проєкт №2213) 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Курман Т.І., Процик 

О.І.).(Проєкт №2214) 

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 приватну власність (громадянка 

Шмелиховська О.І.).(Проєкт №2215) 

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

обслуговування жилогобудинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (громадянка КовальчукІ.Я.).(Проєкт №2218) 



27. 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 Сас С.П.).(Проєкт №2219) 

28. 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  

(громадянин КостецькийЮ.Є.).(Проєкт №2220) 

29. 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 (громадянка 

РоманівМ.В.).(Проєкт№2221) 

30. 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 (громадянка 

НовіковаН.В.).(Проєкт №2222) 

31. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадяни 

Королишин О.І.,ТабачукП.Б.).(Проєкт№2223) 

32. Про надання дозволу ТзОВ «Наталі» на складання проекту землеустрою щодо  

зміни цільового призначення земельної ділянкив м. Бурштин по вул. 

Стефаника,17В.(Проєкт №2224) 

33. 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(громадянка 

Беленчук М.М.).(Проєкт 2228) 

34. 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 (громадяни 

Шувар Т.В.,Шаповаленко Л.В).(Проєкт 2229) 

35. 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 

(громадянин Шпакович Р.П.).(Проєкт 2230) 

36. 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 

(громадянка Якимів О.М.).(Проєкт №2231) 

Доповідач:В.Копаниця – начальник земельно  -  екологічного відділу 

37. Відповіді на депутатські запити. 

38. Депутатські запити. 

39. Різне. 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести                                   

105 позачергову сесію Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для 

населення. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


