
ПРОТОКОЛ №1 

 

Засідання постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

 

02.12.2020 р.                                                                                       м. Бурштин 

 

Склад комісії: 

1. Федів Мар’яна Володимирівна – голова комісії; 

2. Савка Петро Степанович – член комісії; 

3. Ковальчук Петро Іванович – член комісії; 

4. Бублінський Василь Володимирович – член комісії; 

5. Дулик Ігор Остапович – член комісії; 

6. Пізь Іван Мирославович – член комісії. 

 

На засіданні присутні наступні члени комісії: 

1. Федів Мар’яна Володимирівна – голова комісії; 

2. Савка Петро Степанович – член комісії; 

3. Бублінський Василь Володимирович – член комісії; 

4. Дулик Ігор Остапович – член комісії; 

5. Пізь Іван Мирославович – член комісії. 

 

Відсутні: Ковальчук Петро Іванович. 

 

На засідання комісії запрошені: 

1. Копаниця Володимир Михайлович – начальник земельно-

екологічного відділу Бурштинської міської ради; 

2. Білоока Тетяна Іванівна – завідувач сектору містобудування та 

архітектури Бурштинської міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання заступника голови комісії та секретаря постійної комісії 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою; 

2. Проект №2247 «Про внесення змін до «Плану природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді  на 2020 рік»; 

3. Проект №2260 «Про Програму розвитку галузі культури 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 р.»; 

4. Проект №2271 «Про затвердження  Програми розроблення 

(оновлення) містобудівної документації Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 рр.»; 

5. Проект №2273 «Про Програму у галузі розвитку земельних відносин 

на території Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»; 

6. Проект №2276 «Про затвердження «Програми Громадський бюджет 

(бюджет участі) Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки»; 



7. Проект №2278 «Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вул. А.Міцкевича,51К, 51Л»; 

8. Проект №2279 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 

з передачею у приватну власність (громадяни Федорів Г.С., Драгун Р.С.,Баран 

Л.І.)»; 

9. Проект №2280 «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 Саранчук В.Я., Гаврилюк І.О., 

Беленчук М.М.)»; 

10. Проект №2281 «Про поставлення на чергу на одержання земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка)(громадяни Ковальчук Д.О., Бітківська 

Н.О.)»; 

11. Проект №2282 «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну 

власність (громадянка Жовнірега Л.С.)»; 

12. Проект №2283 «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  Шпакович Л.С.)»; 

13. Проект № 2284 «Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни Луцишин 

Г.І., Коваль Г.Р.)»; 

14. Проект №2285 «Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівельі споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Луцишин Г.І.)»; 

15. Проект №2286 «Про Програму природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки»; 

16. Проект №2287 «Про внесення змін в рішення Бурштинської міської 

ради від 04.09.2020 №08/102-20 «Про надання дозволу АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (овочева база) по вул. 

А.Міцкевича,51А-Л»; 

17. Проект №2290 «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

комунального підприємства «Житловик» на 2021 рік»; 

18. Проект №2294 «Про затвердження Положення про постійні комісії 

Бурштинської міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області»; 



19. Проект №2295 «Про затвердження  Регламенту Бурштинської міської 

ради»; 

20. Проект №2296 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів Бурштинської міської територіальної громадина 2021 

рік». 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Про обрання заступника голови комісії та секретаря постійної комісії 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії, яка запропонувала на посаду 

заступника голови комісії – Савку Петра Степановича, а на секретаря постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою – Ковальчука Петра Івановича. 

ВИРІШИЛИ: обрати на посаду заступника голови комісії – Савку Петра 

Степановича, а секретарем постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою – Ковальчука Петра Івановича. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

2. Проект №2247 «Про внесення змін до «Плану природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2020 рік». 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИСТУПАЛИ: Копаниця В. М. - начальник земельно-екологічного 

відділу Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2247 «Про внесення змін до 

«Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2020 рік». та рекомендує 

даний проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2247 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

3. Проект №2260 «Про Програму розвитку галузі культури 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 р.» 



ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2260 ««Про Програму розвитку 

галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 р.», та 

рекомендує даний проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2260 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

4. Проект №2271 «Про затвердження  Програми розроблення 

(оновлення) містобудівної документації Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 рр.» і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії 

ВИСТУПАЛИ: Білоока Т. І. – завідувач сектору містобудування та 

архітектури Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2271 ««Про Програму розвитку 

галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 р.», та 

рекомендує даний проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2271 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

5. Проект №2273 «Про Програму у галузі розвитку земельних відносин 

на території Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»; 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія рекомендує з даного Проекту №2273 ««Про 

Програму у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки», вилучити слово «об’єднаної», 

та внести відповідні зміни у даний проект, проект рішення №2283, зі змінами, 

винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2273 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 



6. Проект №2276 «Про затвердження «Програми Громадський бюджет 

(бюджет участі) Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки»; 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2276 «Про затвердження 

«Програми Громадський бюджет (бюджет участі) Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» та рекомендує даний проект рішення 

винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2276 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

7. Проект №2278 «Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вул. А.Міцкевича,51К, 51Л» 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2278 ««Про надання дозволу 

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вул. 

А.Міцкевича,51К, 51Л» та рекомендує даний проект рішення винести на розгляд 

сесії. 

Проект рішення №2278 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

8. Проект №2279 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 

з передачею у приватну власність (громадяни Федорів Г.С., Драгун Р.С.,Баран 

Л.І.)» 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2279 «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадяни Федорів Г.С., Драгун Р.С.,Баран Л.І.)» та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2279 додається. 

 



Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

9. Проект №2280 «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 Саранчук В.Я., Гаврилюк І.О., 

Беленчук М.М.)» 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2280 ««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 Саранчук 

В.Я., Гаврилюк І.О., Беленчук М.М.)»та рекомендує даний проект рішення 

винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2280 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

10. Проект №2281 «Про поставлення на чергу на одержання земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка)(громадяни Ковальчук Д.О., Бітківська 

Н.О.)» 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2281 «Про поставлення на 

чергу на одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого  

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)(громадяни 

Ковальчук Д.О., Бітківська Н.О.)» та рекомендує даний проект рішення винести 

на розгляд сесії. 

Проект рішення №2281 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 



11. Проект №2282 «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну 

власність (громадянка Жовнірега Л.С.)» 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2282 «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадянка Жовнірега Л.С.)» та рекомендує 

даний проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2282 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

12. Проект №2283 «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  Шпакович Л.С.)» 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2283 «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 Шпакович Л.С.)» та 

рекомендує даний проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2283 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

13. Проект № 2284 «Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни Луцишин 

Г.І., Коваль Г.Р.)» 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2284 «Про надання дозволу на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 



(громадяни Луцишин Г.І., Коваль Г.Р.)» та рекомендує даний проект рішення 

винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2284 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

14. Проект №2285 «Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівельі споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Луцишин Г.І.)» 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2285 «Про надання дозволу на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівельі споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Луцишин 

Г.І.)» та рекомендує даний проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2285 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

15. Проект №2286 «Про Програму природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки»  

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2286 «Про Програму 

природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» та рекомендує 

даний проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2286 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 



16. Проект №2287 «Про внесення змін в рішення Бурштинської міської 

ради від 04.09.2020 №08/102-20 «Про надання дозволу АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (овочева база) по вул. 

А.Міцкевича,51А-Л» 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія рекомендує у Проекті №2287 «Про внесення змін в 

рішення Бурштинської міської ради від 04.09.2020 №08/102-20 «Про надання 

дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (овочева 

база) по вул. А.Міцкевича,51А-Л» розписати будівлі чітко по адресах будівель, а 

саме: 51 А, 51 Б, 51 В, 51 Г, 51 Д, 51 Е, 51 Є, 51 Ж, 51 З, 51 И та 51 І, та внести 

відповідні зміни у даний проект, проект рішення №2287, зі змінами, винести на 

розгляд сесії. 

Проект рішення №2287 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

17. Проект №2290 «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

комунального підприємства «Житловик» на 2021 рік» 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2290 ««Про затвердження 

Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Житловик» на 2021 

рік»» та рекомендує даний проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2290 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

18. Проект №2294 «Про затвердження Положення про постійні комісії 

Бурштинської міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області»; 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2294 «Про затвердження 

Положення про постійні комісії Бурштинської міської ради Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області» та рекомендує даний проект рішення винести 

на розгляд сесії. 

Проект рішення №2294 додається. 



Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

19. Проект №2295 «Про затвердження Регламенту Бурштинської міської 

ради» 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2295 «Про затвердження 

Регламенту Бурштинської міської ради» та рекомендує даний проект рішення 

винести на розгляд сесії з врахуванням пропозицій депутатів, які будуть винесені 

під час розгляду даного проекту рішення. 

Проект рішення №2295 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

20. Проект №2296 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів Бурштинської міської територіальної громадина 2021 

рік» 

ДОПОВІДАВ: Федів М. В. – голова комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2296 «Про затвердження Плану 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської міської 

територіальної громадина 2021 рік» та рекомендує даний проект рішення винести 

на розгляд сесії. 

Проект рішення №2296 додається. 

Результати голосування: 

Загальний склад комісії 6 

Присутні на засіданні 5 

За 5 

Проти 0 

Утримались 0 

Відсутні 1 

 

 

Голова комісії                          ____________                            Мар’яна Федів 

 

Секретар комісії                        _____________                   Петро Клвальчук 


