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  Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сто п’ятої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

 

Від 22 жовтня 2020 року м. Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:50 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

      –   19 депутатів міської ради (список додається); 

– представники  виконавчого апарату. 

Відсутні на сесії: 7 депутатів міської ради (І.Дашевич, Р.Дидик, Л.Івасюк, В.Котів, 

А.Крижалка,  А.Процик, А.Федорняк). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 105 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. Л.Горват – депутат міської ради; 

2. І.Мазур – депутат міської ради . 

 Голосували про зміни в склад лічильної комісії на 105 сесію. 

                                            «за»             -  16 

   «проти»      -  1 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 105 сесію депутатів міської ради  

Любомира Горвата, Ірину Мазур. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний сто п’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного сто п’ятої 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: С.Видай – керуюча справами 

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 Вигівка на 2018-2020 

роки.(Проєкт № 2232) 

 

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

ради.(Проєкт №2210) 

Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального 

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 плану міста 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 
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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 
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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 КоролишинО.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 
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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 

особистогоселянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Якимів О.М.).(Проєкт 

№2231) 

Доповідач: О.Драгун – головний спеціаліст  земельно  -  

екологічного відділу 

37. Відповіді на депутатські запити. 

38. Депутатські запити. 

39. Різне. 

 Голосували про порядок денний 105  сесії в цілому. 

«за»              -  18 

   «проти»       -   0 

                                          «утрим.»      -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сто п’ятої 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: С.Видай – керуюча справами 

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) 
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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 Вигівка на 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 відділу соціального 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 плану міста 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 
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№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) 
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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 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 
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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 особистогоселянського 

господарства з передачею у приватну власність 

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

   Доповідач: О.Драгун – головний спеціаліст  земельно  -  екологічного 

відділу 

37. Відповіді на депутатські запити. 

38. Депутатські запити. 

39. Різне. 

 

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

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендаціями до 

проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 09.10.2020  №21) 

(додаються). Запропонувала внести зміни: 

Зменшити призначення по КПКВКМБ 0115011 

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту» («Розвитку фізичної культури 

і спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки») на 

суму 100000,00 грн. Та спрямувати міській раді за 

КПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених 

пунктів» (Програми благоустрою та розвитку 

комунального господарства міста Бурштин і села Вигівка 

на 2020-2022 роки) в сумі 100000,00 грн. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 01/105-20 за основу. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 01/105 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 01/105-20. 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни, запропоновані комісією з питань бюджету та економічного 

розвитку та доповнити пунктом : 

«Зменшити призначення по КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» («Розвитку 

фізичної культури і спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки») 

на суму 100000,00 грн.» 

Та спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0116030  «Організація 

благоустрою населених пунктів» (Програми благоустрою та розвитку 

комунального господарства міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 

роки) в сумі 100000,00 грн. 

 Голосували про прийняття рішення № 01/105-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/105-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження розпоряджень міського голови «Про виділення 

коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень» за 2020 рік.(Проєкт №2209) 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією до 

проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 15.10.2020  № 22) 

про погодження проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 02/105-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 
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«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/105-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ: 

 

С.Видай, 

керуюча 

справами 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією до 

проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 15.10.2020  № 22) 

про погодження проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 03/105-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/105-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Василик, 

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 15.10.2020  № 

22) про погодження проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 04/105-20 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  1 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/105-20  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження плану розвитку на 2020 – 2023 роки 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області.(Проєкт №2226) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Василик, 

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська 

лікарня» 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 15.10.2020  № 

22) про погодження проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 05/105-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/105-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

 

Ознайомила із проєктом рішення та рекомендаціями  

до проєкту рішення комісій: 

 з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 15.10.2020 № 22): 

п.1.1.4. зняти з п.27 Поточний ремонт доріг - 3000,00 

грн 

 п.15 «придбання світлодіодних ламп та 

освітлювальних приладів» - 32500,0 грн. 

направити на п. «Влаштування обмежувачів руху 

транспорту по вул.Стуса, Коновальця»  +3000,00 грн. 

на п. «Поточний ремонт ліфта по вул Стефаника,17 (І 

під’їзд)» + 30000,0 грн. 

на п. «Проведення позачергового повного технічного 
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огляду ліфтів» + 2 500,0 грн. 

Доповнити п.: 

-придбання матеріалів на заміну 86-ти метрів 

аварійної мережі постачання питної води в житлові 

багатоквартирні будинки №2,4 по вул. Ольги Басараб 

в м. Бурштині Івано-Франківської області(обласний 

бюджет) + 23 000,0 грн. 

-придбання та встановлення дитячого ігрового 

майданчика по вул. Калуська між будинками 7-9 в м. 

Бурштині Івано-Франківської області (обласний 

бюджет) + 49 000,0 грн.  

-придбання та встановлення дитячого ігрового 

майданчика по вул. Шухевича, будинок 2а  в м. 

Бурштині Івано-Франківської області(обласний 

бюджет )  +28000,00 грн. 

з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 15.10.2020 

№ 25): 

Зняти з п.15 Придбання світлодіодних ламп та 

освітлювальних приладів - -32500,0 грн. 

Направити:  поточний ремонт ліфта Стефаника 17,1 - 

+30 000,0 грн. 

повний технічний огляд, експертне обстеження 

Стефаника 17, 1п. - +2500,0 грн. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 06/105-20 за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 01/105 -20 прийняти за основу. 
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 Голосували про зміни до проєкту рішення № 06/105-20. 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни: 

П.1.1.4. зняти з п.27 Поточний ремонт доріг-3000,00грн 

 п.15 « придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів» - 

32500,0 грн. 

направити на п. «Влаштування обмежувачів руху транспорту по 

вул.Стуса,Коновальця»  +3000,00 грн. 

на п. «Поточний ремонт ліфта по вул Стефаника,17 (І під’їзд)» +30 000,0 

грн. 

на п. «Проведення позачергового повного технічного огляду ліфтів» + 

2500,0 грн. 

Доповнити п.: 

-придбання матеріалів на заміну 86-ти метрів аварійної мережі 

постачання питної води в житлові багатоквартирні будинки №2,4 по 

вул. Ольги Басараб в м. Бурштині Івано-Франківської області                  

(обласний бюджет) + 23000,0 грн. 

-придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика по вул. 

Калуська між будинками 7-9 в м. Бурштині Івано-Франківської області 

(обласний бюджет) + 49000,0 грн.  

-придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика по вул. 

Шухевича, будинок 2а  в м. Бурштині Івано-Франківської області 

(обласний бюджет )  +28000,00 грн. 

 Голосували про прийняття рішення № 06/105-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/105-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Фітак, завідувач 

сектору кадрової 

роботи 

Ознайомила з проєктом рішення та результатом 

розгляду проєкту рішення постійною депутатською 

комісією з питань бюджету та економічного 

розвитку (протокол від 15.10.2020 №22), яка не 

погодила проєкт рішення.  

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 07/105-20 за основу. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 07/105 -20 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ Б.Рибчук,секретар 

міської ради 

Про внесення змін до пункту 1: «Внести з 01 січня 

2021 року зміни» дальше по тексту. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 07/105-20. 

  «за»             -  19 

«проти»      -  1 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміну до пункту 1: «Внести з 01 січня 2021 року зміни» 

 Голосували про прийняття рішення № 07/105-20 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/105-20  в цілому (рішення додається). 

 

ВИСТУПИЛИ М.Шкарпович, 

депутат міської 

голова 

Повідомив про конфлікт інтересів щодо проєкту 

№2217(повідомлення додається). 
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СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Фітак, завідувач 

сектору кадрової 

роботи 

Ознайомила з проєктом рішення та результатом 

розгляду проєкту рішення постійною депутатською 

комісією з питань бюджету та економічного 

розвитку (протокол від 15.10.2020 №22), яка не 

погодила проєкт рішення.  

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 08/105-20 за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 07/105 -20 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ І.Фітак, завідувач 

сектору кадрової 

роботи 

Про внесення змін до пункту 1: «Внести з 01 січня 

2021 року зміни» дальше по тексту. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 08/105-20. 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміну до пункту 1: «Внести з 01 січня 2021 року зміни» 

 Голосували про прийняття рішення № 08/105-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/105-20  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення  

міста Бурштин та села Вигівка на 2018-2020 роки.(Проєкт № 

2232) 

ДОПОВІДАВ: 

 

С.Коцур, 

начальник відділу 

соціального 

захисту населення 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендацією до проєкту рішення комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку (протокол від 

15.10.2020  № 22) про погодження проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 09/105-20 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/105-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін в штат структури відділу соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради.(Проєкт №2210) 

ДОПОВІДАВ: 

 

С.Коцур, 

начальник відділу 

соціального 

захисту населення 

Ознайомила з проєктом рішення та результатом 

розгляду проєкту рішення постійною депутатською 

комісією з питань бюджету та економічного 

розвитку (протокол від 15.10.2020 №22), яка не 

погодила проєкт рішення.  

 Голосували про прийняття рішення № 10/105-20 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   - 0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/105-20  в цілому (рішення додається). 

 

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

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

ДОПОВІДАВ: 

 

Т.Білоока, 

завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендацією до проєкту рішення постійної 

депутатської комісії з питань будівництва, 
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архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від 15.10.2020 № 25) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 11/105-20 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  1 

«утрим.»   -  1  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/105-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження містобудівної документації «Внесення зміни 

до генерального плану міста Бурштин суміщеного з детальним 

планом території по вул.С.Бандери,36».(Проєкт № 2227) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Т.Білоока, 

завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендацією до проєкту рішення постійної 

депутатської комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від 15.10.2020 № 25) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 12/105-20 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  2 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/105-20  в цілому (рішення додається). 

 

ВИСТУПИЛИ Р.Дидик, 

депутат міської 

голова 

Повідомив про конфлікт інтересів щодо проєкту 

№2206 (повідомлення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 
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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 08.09.2020 № 12) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 13/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

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 08.09.2020 № 12) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 14/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 
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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 08.09.2020 № 12) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 15/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

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 08.09.2020 № 12) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 16/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 
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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 08.09.2020 № 12) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 17/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального 

гаража з передачею у приватну власність (громадянин Івасенко 

О.І.).(Проєкт №2203) 

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 08.09.2020 № 12) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 18/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 
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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 08.09.2020 № 12) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 19/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

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 08.09.2020 № 12) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 20/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

ВИСТУПИЛИ Р.Дидик, 

депутат міської 

голова 

Повідомив про конфлікт інтересів щодо проєкту 

№2206 (повідомлення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 
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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 08.09.2020 № 12) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 21/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

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 13.10.2020 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 22/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 
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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 13.10.2020 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 23/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

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 13.10.2020 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 24/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального 

гаража з передачею у приватну власність (громадянка 

Шмелиховська О.І.).(Проєкт №2215) 
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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 13.10.2020 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 25/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

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 13.10.2020 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 26/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 
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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 13.10.2020 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 27/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

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 13.10.2020 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 28/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального 

гаража з передачею у приватну власність (громадянка 

РоманівМ.В.).(Проєкт№2221) 
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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 13.10.2020 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 29/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

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 13.10.2020 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 30/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 
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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 13.10.2020 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 31/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання дозволу ТзОВ «Наталі» на складання проекту 

землеустрою щодо  

зміни цільового призначення земельної ділянкив м. Бурштин по 

вул. Стефаника,17В.(Проєкт №2224) 

 

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 13.10.2020 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про не підтримку проекту рішення. Вказав на  

необхідність розробки детального плану території та 

проведення громадських слухань. 

Запропонував внести зміни до проекту рішення: 

1.Мотивувальну частину доповнити «ст.19 Закону 

України про містобудівну діяльність». 

2.Пункт 1 викластиу редакції: «Надати дозвіл на розробку 

затвердити детального по м. Бурштин по вул. 

Стефаника,17В площею 0,1297 га, (кад. номер 

2621210300:01:001:0941)». 

3. Вилучити пункти: 

«Дати дозвіл ТзОВ «Наталі» на складання проекту 
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землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки із земель для будівництва і 

обслуговування  багатоквартирного житлового будинку в 

землі для будівництва і обслуговування будівель торгівлі 

в м. Бурштин по вул. Стефаника,17В площею 0,1297 га, 

(кад. номер 2621210300:01:001:0941) з передачею в 

оренду». 

«Розроблений та погоджений проект землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки подати у 

встановленому порядку на розгляд та затвердження 

міської ради». 

4. Пункт 4 доповнити «та сектор містобудування та 

архітектури». 

 І.Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 Р.Іванюк, 

депутат міської 

ради 

Про невідповідність запропонованих змін поданій 

заяві. 

 Л.Горват, 

депутат міської 

ради 

З пропозицією проголосувати за даний проект в 

цілому. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 2224 в цілому. 

  «за»            -  4 

«проти»     -  3 

                                                  «утрим.»    -  13 

(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: 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) 
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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 13.10.2020 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 32/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

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 13.10.2020 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 33/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 
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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 13.10.2020 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 34/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистогоселянського господарства з передачею у приватну 

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

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 13.10.2020 № 13) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 35/105 -20 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/105 -20  в цілому (рішення додається). 

 

 37. Відповіді на депутатські запити.(Не було) 

 38. Депутатські запити. (Не було) 

СЛУХАЛИ: 39. Різне.  

   Про каналізаційну мережу по вул. Бандери, 49. 

 В.Гулик, 

перший 

заступник 

міського голви 

Про домовленість між мешканцями будинку по 

вул. Бандери,49 та дирекцією КП»Житловик». 

Про несанкціоноване підключення до 
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центрального каналізаційного колектора. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про звернення депутатів, що освітлення під’їздів. 

 

 

Примітка: відео трансляцію сто п’ятої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні 

документи». 

 

  

Міський голова                                                                    Роксолана Джура 


