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  Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сьомої Сесії міської ради восьмого скликання 

 

від 26 січня 2021 року                                                                                      м. Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 16:25 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 23 депутати міської ради (список додається) 

Відсутні на сесії: - 3 (три) депутати, а саме: 

- Ігор Карвацький, Дмитро Симак, (Іван Драгун – повноваження депутата припинено) 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив сьому позачергову Сесію міської ради 

восьмого скликання відкритою 

Зазначив, що 21.01.2021, до міської ради надійшло 

Подання Ігоря Харіва про помічника-консультанта 

депутата міської ради та надав слово секретарю 

міської ради Р.Іванюку для його оголошення 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Ознайомив депутатів і присутніх - оголосивши 

Подання депутата міської ради Ігоря Харіва про 

зарахування помічником- консультантом Волошина 

Івана Юрійовича – взяти до відома 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Щодо питань Порядку денного Сесії – внесення 

змін, а саме: 

1. В зв’язку із припиненням повноважень депутата 

міської ради І.Драгуна та розглядом і прийняттям 

рішення Бурштинської міської ТВК – заслухати 

інформацію голови територіальної виборчої комісії 

і прийняття відповідного рішення; 

2. Відповідно до Службової записки головного 

спеціаліста з міжнародної співпраці та інвестиц. 

Діяльності Я.Штогрин про внесення змін до 

Порядку денного змінивши (перенести) питання 

проєкту рішення № 2415, з 16 пит. на 4 (5) пит.; 

3. Відповідно до Службової записки начальника 

земельно-екологічного відділу В.Копаниці про 

зняття з розгляду та сайту міської ради - проєкти 

рішень: № 2332; № 2335; № 2403 

Наголосив, що відсутній повний склад лічильної 

комісії та запропонував включити у лічильну 

комісію депутата міської ради Олега Кобеля 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про включення у лічильну комісію депутата Олега Кобеля: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Включити у лічильну комісію (доформувати склад лічильної комісії) 

депутата міської ради – Олега Кобеля 

ВИСТУПИЛИ: 
Василь 

Андрієшин - 

Запропонував розпочати роботу та затвердити із 

запропонованими змінами проєкт Порядку денного 
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міський 

голова 

сьомої позачергової Сесії міської ради восьмого 

скликання: 
1. Про направлення вільного залишку, (Проєкт № 2346); 

2. Про внесення змін до бюджету міста на 2021 рік, (Проєкт № 2347); 

3. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік, (Проєкт № 2348). 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 

4. Про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, 

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

мобільних телефонів за рахунок бюджету Бурштинської міської ради, (Проєкт № 

2395). 

Доповідач: Іванна Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби. 

5. Про внесення змін до п.5 рішення Бурштинської міської ради від 20.12.2018 № 

26/65-18 «Про внесення змін до Порядку підготовки та прийняття регуляторних 

актів міською радою та виконавчим комітетом, затвердженого рішенням 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області № 21/21-16 від 23.12.2016», 

(Проєкт № 2351); 

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 № 2419); 

7. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 11.12.2020 № 06/2-20, (Проєкт № 2420). 

Доповідач: Марія Назар – начальник відділу економіки та промисловості. 

8. Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення опорного закладу 

освіти Бурштинської територіальної громади, (Проєкт № 2393); 

9. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу загальної середньої освіти Бурштинської територіальної громади, (Проєкт 

№ 2394); 

10. Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Бурштинської територіальної 

громади  на 2020-2021 навчальний рік, (Проєкт № 2412). 

Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 

11. Про продаж та зняття з балансу Бурштинської міської ради транспортних засобів, 

які є комунальною власністю Бурштинської  міської територіальної громади, 

(Проєкт № 2408); 

12. Про припинення внаслідок реорганізації Підприємства житлово-комунального 

господарства с.Задністрянське шляхом приєднання до комунального підприємства 

«Житловик»,       (Проєкт № 2417); 

13. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади, 

(Проєкт № 2418). 

Доповідач: Ірина Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна. 

14. Про внесення змін до структури та граничної чисельності  закладів культури 

Бурштинської міської ради на 2021 рік, (Проєкт № 2409). 

Доповідач: Тетяна Зорій - начальник відділу культури туризму і зовнішніх 

зв’язків. 

15. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 

(обмежена вулицями Коновальця та Д.Галицького) для будівництва 

багатоповерхової житлової забудови та будівництва доступного житла в м. 

Бурштин», (Проєкт № 2350). 

Доповідач: Тетяна Білоока - завідувач сектору містобудування та архітектури. 

16. Про схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство в межах реалізації 

Програми «IMTD (USA) «Оздоровлення економіки України», (Проєкт № 2415). 

Доповідач: Яна Штогрин - головний спеціаліст з міжнародної співпраці та 

інвестиційної діяльності. 

17. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 року № 07/12-

16 «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради 

та її виконавчих органів», (Проєкт № 2422). 

Доповідач: Ірина Фітак - завідувач сектору кадрової роботи. 

18. Про закріплення депутатів Бурштинської міської ради за округами, (Проєкт № 

2402). 

Доповідач: Р.Іванюк – секретар ради. 

19. Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт № 2407). 

Доповідач: Володимир Василик - директор КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня». 

 

20. Про створення комунального підприємства Бурштинської територіальної громади 

Спортивний клуб «Перемога», (Проєкт № 2349). 

Доповідач: Наталія Василащук - депутат міської ради восьмого скликання. 

Земельні питання 

21. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 23.04.2017 №19/30-17 

«Про затвердження в новій редакції Положення про місцевий фонд охорони 

навколишнього природного середовища та Порядку планування та фінансування  

природоохоронних заходів, (Проєкт № 2323); 

22. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 11.12.2020 №12/2-20 

«Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки», (Проєкт № 2324); 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою 

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

на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом 

(громадянк Содома М.М.), (Проєкт № 2325); 

24. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

для ведення садівництва (громадянка Хантімірова Н.Р.), (Проєкт № 2326); 

25. Про затвердження технічної документації із землеустроющодо встановлення 

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

обслуговування житлових  будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Тучапська С.С., Кравчишин 

Г.М., Перегінець В.О., Мовчан М.Й.), (Проєкт № 2327); 

26. 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 (громадян 

Перегінець В.О., Мовчан М.Й., Шандалович Т.П., Тимчишин О.З.,), (Проєкт № 
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2328); 

27. 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 Шпакович Р.П.),  

(Проєкт № 2329); 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлових  будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Кропельницька О.Й., Небор 

Н.В.), (Проєкт № 2330); 

29. 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 (громадяни Магдій Г.С., Калин Л.Т.), 

(Проєкт № 2331); 

30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

садівництва з передачею у приватну власність (громадяни Навроцький І.І., 

Навроцький Б.І., Леськів О.В.),  

(Проєкт № 2332); 

31. Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою 

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

для будівництва індивідуальних гаражів (громадяни  Кравців В.П., Палиничка 

М.Й.), (Проєкт № 2333); 

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

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

будівництва індивідуального гаража (громадянин Плясун В.У.), (Проєкт № 2334);  

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

садівництва з передачею у приватну власність (громадянка Булій К.С.), (Проєкт № 

2335); 

34. 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 Олексів М.М.), (Проєкт № 2336); 

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

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

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

(громадянин Курдидик А.С.) (Проєкт № 2337); 

36. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (громадяни Борис В.В., Подлужна Н.О., Кравців М.Ю.), 

(Проєкт № 2338); 

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

(приватний підприємець Ухман О.І.), (Проєкт № 2339); 

38. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (громадяни Кіценюк 

І.Ю., Саїн В.В., Якубовський І.П., Андрушків М.П., Бесага О.В.), (Проєкт №2340); 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Панчишин Б.Т., Цимбаліста 

М.М.), (Проєкт № 2352); 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Курдидик Н.Д., Перегінець 

Г.Я., Бартманський П.В.), (Проєкт № 2353); 

41. 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 Цимбалістий Й.В.),  

(Проєкт № 2354); 

42. 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 (громадян 

Лисак Я.М., Цимбаліста Г.Д., Засипко М.С.), (Проєкт № 2355); 

43. 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 власність (громадянка 

Николин О.С.), (Проєкт № 2356); 

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

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

ведення садівництва з передачею у власність (громадянин Шеремета І.В.), (Проєкт 

№ 2357); 

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Перепічка Б.М.), (Проєкт № 2358); 

46. 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 (громадян 

Курдидик Н.Д., Перегінець Г.Я., Бартманський П.В.), (Проєкт № 2359); 

47. 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 Цимбаліста Г.Д.), (Проєкт 

№ 2360); 

48. 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 (громадян 

Андрухів М.П.,Мацьків В.С.,Засідко С.П.,Сачовський М.Я.), (Проєкт № 2361); 

49. 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 
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(громадянин Бойко М.І.), (Проєкт № 2362); 

50. 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 (громадян Боднарчук М.Л.), (Проєкт № 

2363); 

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Віцько М.П.,Кирилів О.О., 

Мацькевич О.О., Андрухів М.П.,Сачовський М.Я.,Засідко Б.Я.), (Проєкт № 2364); 

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

іншого сільськогосподарського призначення в с.Старий Мартинів вул.Т.Шевченка, 

114Ж з укладанням договору оренди землі (громадянин Свирида А.М.), (Проєкт № 

2365); 

53. 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 Журавська С.І., Боєчко Г.Р.,     Яра О.Р.), (Проєкт № 2366); 

54. 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 (громадян 

Абрамов А.В., Абрамова С.Я.), (Проєкт № 2367); 

55. 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 Литвиняк К.А.), 

(Проєкт № 2368); 

56. 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 (громадянин Олексин В.Є.), (Проєкт № 

2369); 

57. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Журавська С.І., Боєчко 

Г.Р.), (Проєкт № 2370); 

58. 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 Литвиняк К.А.), (Проєкт № 

2371); 

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

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

земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом 

(громадянка          Стефанків Л.М.), (Проєкт № 2372); 

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

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

земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом 

(громадянка        Мусякевич З.Б.), (Проєкт № 2373); 

61. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у власність (громадянка Мусякевич З.Б.). (Проєкт №2374) 

62. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність 

(громадяни Деренюк Г.С.,Мовчан М.С.), (Проєкт № 2375); 

63. 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 Гуменюк Г.В.), (Проєкт № 

2376); 

64. 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 

(громадянин Шевчук І.В.), (Проєкт № 2377); 

65. 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 Стехна М.О.), (Проєкт № 2378); 

66. 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 (громадянин Шевчук І.В.), (Проєкт № 

2379); 

67. 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 (громадянин Ліуш М.І.), (Проєкт № 

2380); 

68. 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 Абрамов А.В.),                     (Проєкт № 2381); 

69. 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 (громадянин Воробець Б.В.), (Проєкт № 

2382); 

70. 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 Русиняк І.Б.), (Проєкт № 2383); 

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



5 
 

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

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

(громадянин Іванців М.О.), (Проєкт № 2384); 

72. 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 

(громадянин Костів І.Я.), (Проєкт № 2385); 

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

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

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

(громадянка Жиляк Г.С.), (Проєкт № 2386); 

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

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

земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом 

(громадянка Пипчак В.В.), (Проєкт № 2387); 

75. 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 (громадянин Костів І.Я.), (Проєкт № 

2388); 

76. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність 

(громадянка     Кутура М.І.), (Проєкт № 2389); 

77. 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 (громадянин Костів С.М.), (Проєкт № 

2390); 

78. 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 (громадян 

Костів С.М.), (Проєкт № 2391); 

79. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність 

(громадянка        Буняк Л.С.), (Проєкт № 2392); 

80. 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 Ляхович С.Ю.), (Проєкт № 

2396); 

81. 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 

(громадянка  Ляхович С.Ю.),  

(Проєкт № 2397); 

82. 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 власність (громадянин Стехна 

М.П.), (Проєкт № 2398);  

83. 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 

(громадянка Мартинюк Н.М.), 

(Проєкт № 2399); 

84. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

садівництва з передачею у приватну власність (громадянин Мариновський Я.П.), 

(Проєкт № 2400); 

85. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

(громадянка Колодницька Н.М.),               (Проєкт № 2401); 

86. 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 (громадянка  

Братусь І.А.), (Проєкт № 2403); 

87. 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 Войцехів Л.В.), (Проєкт № 

2404); 

88. 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 Процик Г.П.), (Проєкт № 

2405); 

89. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність  

(громадянин Джогол І.Я.), (Проєкт № 2406); 

90. Про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації   

земель комунальної власності землі загального користування (для обслуговування 

існуючого кладовища) в с.Дем’янів, (Проєкт № 2410). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

91.  Відповіді на депутатські запити. 

92.  Депутатські запити. 

93.  Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного сьомої позачергової Сесії 

міської ради восьмого скликання за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний сьомої позачергової Сесії міської ради 

восьмого скликання за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції оголошенні міським головою -відповідно до необхідності 

заслуховування Постанови ТВК, поданих Службових записок щодо 

внесення змін до Порядку денного Сесії: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції оголошенні міським головою -відповідно до 

необхідності заслуховування Постанови ТВК, поданих Службових 

записок щодо внесення змін до Порядку денного Сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного сьомої позачергової Сесії 

міської ради восьмого скликання в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти Порядок денний сьомої позачергової Сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому, в редакції: 
1. Про заслуховування інформації голови Бурштинської міської територіальної виборчої комісії за 

Постановою ТВК від 21.01.2021 № 1 «Про визнання обраною та реєстрацією Верестюк Т.М. депутатом 

Бурштинської міської ради Івано_Франківського району Івано-Франківської області» - розгляд і прийняття 

відповідного рішення. 

Доповідачі: - Світлана Каспрук – голова Бурштинської міської ТВК. 

       - Василь Андрієшин – міський голова, (Роман Іванюк – секретар міської ради) Про визнання повноважень 

(заміщення) депутата Бурштинської міської ради восьмого скликання, (Проєкт № 2437). 

2. Про направлення вільного залишку, (Проєкт № 2346); 

3. Про внесення змін до бюджету міста на 2021 рік, (Проєкт № 2347); 

4. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік, (Проєкт № 2348). 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 

5. Про схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство в межах реалізації Програми «IMTD (USA) 

«Оздоровлення економіки України», (Проєкт № 2415). 

Доповідач: Яна Штогрин - головний спеціаліст з міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності. 

6. Про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів за рахунок бюджету Бурштинської 

міської ради, (Проєкт № 2395). 

Доповідач: Іванна Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби. 

7. Про внесення змін до п.5 рішення Бурштинської міської ради від 20.12.2018 № 26/65-18 «Про внесення змін 

до Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів міською радою та виконавчим комітетом, 

затвердженого рішенням Бурштинської міської ради Івано-Франківської області № 21/21-16 від 

23.12.2016», (Проєкт № 2351); 

8. 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 № 2419); 

9. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 № 06/2-20, 

(Проєкт № 2420). 

Доповідач: Марія Назар – начальник відділу економіки та промисловості. 

10. Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення опорного закладу освіти Бурштинської 

територіальної громади, (Проєкт № 2393); 

11. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої 

освіти Бурштинської територіальної громади, (Проєкт № 2394); 

12. Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Бурштинської територіальної громади  на 2020-2021 

навчальний рік, (Проєкт № 2412). 

Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 

13. Про продаж та зняття з балансу Бурштинської міської ради транспортних засобів, які є комунальною 

власністю Бурштинської  міської територіальної громади, (Проєкт № 2408); 

14. Про припинення внаслідок реорганізації Підприємства житлово-комунального господарства 

с.Задністрянське шляхом приєднання до комунального підприємства «Житловик»,  (Проєкт № 2417); 

15. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2418). 

Доповідач: Ірина Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна. 

16. Про внесення змін до структури та граничної чисельності  закладів культури Бурштинської міської ради на 

2021 рік, (Проєкт № 2409). 

Доповідач: Тетяна Зорій - начальник відділу культури туризму і зовнішніх зв’язків. 

17. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території (обмежена вулицями Коновальця 

та Д.Галицького) для будівництва багатоповерхової житлової забудови та будівництва доступного житла в 

м. Бурштин», (Проєкт № 2350). 

Доповідач: Тетяна Білоока - завідувач сектору містобудування та архітектури. 

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

структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих органів», (Проєкт № 2422).  

Доповідач: Ірина Фітак - завідувач сектору кадрової роботи. 

19. Про закріплення депутатів Бурштинської міської ради за округами, (Проєкт № 2402). 

Доповідач: Р.Іванюк – секретар ради. 

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

«Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт 

№ 2407). 

Доповідач: Володимир Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня». 

21. Про створення комунального підприємства Бурштинської територіальної громади Спортивний клуб 

«Перемога», (Проєкт № 2349). 
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Доповідач: Наталія Василащук - депутат міської ради восьмого скликання. 
 

Земельні питання 

22. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 23.04.2017 №19/30-17 «Про затвердження в 

новій редакції Положення про місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку 

планування та фінансування  природоохоронних заходів, (Проєкт № 2323); 

23. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 11.12.2020 №12/2-20 «Про Програму у галузі 

розвитку земельних відносин на території Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки», (Проєкт № 2324); 

24. Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва 

про право на спадщину за заповітом (громадянк Содома М.М.), (Проєкт № 2325); 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення садівництва (громадянка 

Хантімірова Н.Р.), (Проєкт № 2326); 

26. Про затвердження технічної документації із землеустроющодо встановлення (відновлення) меж  земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлових  будинків, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Тучапська С.С., 

Кравчишин Г.М., Перегінець В.О., Мовчан М.Й.), (Проєкт № 2327); 

27. 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 (громадян Перегінець В.О., Мовчан М.Й., Шандалович Т.П., Тимчишин О.З.,), (Проєкт № 2328); 

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 Шпакович Р.П.),  

(Проєкт № 2329); 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлових  будинків, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Кропельницька О.Й., 

Небор Н.В.), (Проєкт № 2330); 

30. 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 (громадяни Магдій Г.С., Калин 

Л.Т.), (Проєкт № 2331); 

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

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

(громадяни  Кравців В.П., Палиничка М.Й.), (Проєкт № 2333); 

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

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

(громадянин Плясун В.У.), (Проєкт № 2334);  

33. 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 Олексів М.М.), (Проєкт № 2336); 

34. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва 

про право на спадщину за законом (громадянин Курдидик А.С.) (Проєкт № 2337); 

35. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (громадяни Борис В.В., Подлужна Н.О., 

Кравців М.Ю.), (Проєкт № 2338); 

36. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки (приватний підприємець 

Ухман О.І.), (Проєкт № 2339); 

37. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів (громадяни Кіценюк І.Ю., Саїн В.В., Якубовський І.П., Андрушків 

М.П., Бесага О.В.), (Проєкт №2340); 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Панчишин Б.Т., 

Цимбаліста М.М.), (Проєкт № 2352); 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Курдидик Н.Д., 

Перегінець Г.Я., Бартманський П.В.), (Проєкт № 2353); 

40. 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 Цимбалістий Й.В.),  

(Проєкт № 2354); 

41. 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 (громадян Лисак Я.М., Цимбаліста Г.Д., Засипко М.С.), (Проєкт № 2355); 

42. 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 власність (громадянка Николин О.С.), (Проєкт № 2356); 

43. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення садівництва з передачею у 

власність (громадянин Шеремета І.В.), (Проєкт № 2357); 

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність (громадянин Перепічка Б.М.), (Проєкт № 2358); 

45. 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 (громадян Курдидик Н.Д., Перегінець Г.Я., Бартманський П.В.), (Проєкт № 2359); 

46. 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 Цимбаліста Г.Д.), 

(Проєкт № 2360); 

47. 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 (громадян Андрухів М.П.,Мацьків В.С.,Засідко С.П.,Сачовський М.Я.), (Проєкт № 2361); 

48. 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 Бойко М.І.), (Проєкт № 2362); 

49. 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 (громадян Боднарчук М.Л.), 

(Проєкт № 2363); 

50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 
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будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Віцько М.П.,Кирилів 

О.О., Мацькевич О.О., Андрухів М.П.,Сачовський М.Я.,Засідко Б.Я.), (Проєкт № 2364); 

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого 

сільськогосподарського призначення в с.Старий Мартинів вул.Т.Шевченка, 114Ж з укладанням договору 

оренди землі (громадянин Свирида А.М.), (Проєкт № 2365); 

52. 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 Журавська С.І., Боєчко Г.Р., Яра О.Р.), (Проєкт № 2366); 

53. 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 (громадян Абрамов А.В., Абрамова С.Я.), (Проєкт № 2367); 

54. 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 Литвиняк К.А.), 

(Проєкт № 2368); 

55. 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 (громадянин Олексин В.Є.), 

(Проєкт № 2369); 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Журавська С.І., 

Боєчко Г.Р.), (Проєкт № 2370); 

57. 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 Литвиняк К.А.), 

(Проєкт № 2371); 

58. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про 

право на спадщину за заповітом (громадянка          Стефанків Л.М.), (Проєкт № 2372); 

59. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про 

право на спадщину за заповітом (громадянка        Мусякевич З.Б.), (Проєкт № 2373); 

60. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Мусякевич З.Б.). (Проєкт 

№2374) 

61. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у 

приватну власність (громадяни Деренюк Г.С.,Мовчан М.С.), (Проєкт № 2375); 

62. 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 Гуменюк Г.В.),  

(Проєкт № 2376); 

63. 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 (громадянин Шевчук І.В.), (Проєкт № 2377); 

64. 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 Стехна М.О.), (Проєкт № 2378); 

65. 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 (громадянин Шевчук І.В.), 

(Проєкт № 2379); 

66. 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 (громадянин Ліуш М.І.), (Проєкт 

№ 2380); 

67. 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 Абрамов А.В.),                     (Проєкт № 2381); 

68. 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 (громадянин Воробець Б.В.), 

(Проєкт № 2382); 

69. 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 Русиняк І.Б.), (Проєкт № 2383); 

70. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про 

право на спадщину за законом (громадянин Іванців М.О.), (Проєкт № 2384); 

71. 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 (громадянин Костів І.Я.), (Проєкт № 2385); 

72. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про 

право на спадщину за законом (громадянка Жиляк Г.С.), (Проєкт № 2386); 

73. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про 

право на спадщину за заповітом (громадянка Пипчак В.В.), (Проєкт № 2387); 

74. 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 (громадянин Костів І.Я.), (Проєкт 

№ 2388); 

75. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у 

приватну власність (громадянка     Кутура М.І.), (Проєкт № 2389); 

76. 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 (громадянин Костів С.М.), 

(Проєкт № 2390); 

77. 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 (громадян Костів С.М.), (Проєкт № 2391); 

78. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у 
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приватну власність (громадянка        Буняк Л.С.), (Проєкт № 2392); 

79. 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 Ляхович С.Ю.), 

(Проєкт № 2396); 

80. 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 (громадянка  Ляхович С.Ю.),  

(Проєкт № 2397); 

81. 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 власність (громадянин Стехна М.П.), (Проєкт № 2398);  

82. 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 (громадянка Мартинюк Н.М.), (Проєкт № 2399); 

83. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення садівництва з передачею у приватну власність (громадянин 

Мариновський Я.П.), (Проєкт № 2400); 

84. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

з передачею у власність (громадянка Колодницька Н.М.), (Проєкт № 2401); 

85. 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 Войцехів Л.В.), 

(Проєкт № 2404); 

86. 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 Процик Г.П.), 

(Проєкт № 2405); 

87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність  (громадянин Джогол І.Я.), (Проєкт № 2406); 

88. Про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації   земель комунальної 

власності землі загального користування (для обслуговування існуючого кладовища) в с.Дем’янів, (Проєкт 

№ 2410). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

  89.  Відповіді на депутатські запити. 

  90.  Депутатські запити.  

  91.  Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про заслуховування інформації голови Бурштинської міської 

територіальної виборчої комісії за Постановою ТВК від 21.01.2021 № 1 

«Про визнання обраною та реєстрацією Верестюк Т.М. депутатом 

Бурштинської міської ради Івано_Франківського району Івано-

Франківської області»,  - розгляд і прийняття відповідного рішення; 

1.1. Про визнання повноважень (заміщення) депутата Бурштинської 

міської ради восьмого скликання, (Проєкт № 2437) 

ДОПОВІЛА: 

Світлана 

Каспрук – 

голова 

Бурштинської 

міської ТВК 

- Надала інформацію депутатам та присутнім на засіданні 

Сесії ради, про розгляд Бурштинською міською 

територіальною виборчою комісією повідомлення та 

рішення Бурштинської міської ради про дострокове 

припинення повноважень депутата міської ради І.Драгуна;  

- Ознайомила з прийнятим Бурштинською міською 

територіальною комісією Постанови від 21.01.2021 № 1 

«Про визнання обраною та реєстрацією Верестюк Т.М. 

депутатом Бурштинської міської ради Івано_Франківського 

району Івано-Франківської області» (копія додається); 

- Вручила посвідчення депутата Бурштинської міської ради. 

ДОПОВІВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Запропонував підтримати та прийняти в цілому Проєкт       

№ 2437 «Про визнання повноважень (заміщення) депутата 

Бурштинської міської ради восьмого скликання» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2437 (Рішення № 01/7-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про направлення вільного залишку, (Проєкт № 2346) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга 

Петровська 
- начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, та 

рекомендаціями Погоджувальної ради, а саме: 
Комісія погоджує проєкт зі змінами: 
1.Частину вільного залишку , що склався  станом на 01.01.2021 року спрямувати: 
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КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальни

й  

фонд 

сума,грн. 

Спеціаль

ний  

фонд  

сума,грн. 

  Міська рада м.Бурштин   

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 
управління (Програми фінансового 

забезпечення апарату управління 
Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021-2025 рр. 

Виготовлення печаток , штампів для 

старостинських округів та архівного 

відділу виконавчого комітету 
Бурштинсої міської ради-28000,00грн. 

Програмне забезпечення для відділу 
кадрів-10942,00грн. 

Програмне забещпечення для загального 
відділу-15000,00грн. 53942,00 

 

  ВСЬОГО 53942,00  

2.Частину залишку спеціального фонду(екологічний податок) спрямувати  відділу 

культури , туризму та зовнішніх зв’язків  за КПКВКМБ 1018340 «Природоохоронні 

заходи за рахунок цільових фондів» в сумі 150000,00грн. для співфінансування 
проєктів переможців. 

3.Частину залишку спеціального фонду бюджету (кошти , що надійшли від 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) в 
сумі 467151,65грн. спрямувати міській раді для фінансування Програми у галузі 

земельних відносин на території Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки» за КПКВКИМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» 
4.Внести зміни до рішення міської ради «Про направлення вільного залишку» від 

15.01.2021року №1/06-21, а саме:  

в п.1 слова «проведення аудиту в КП «Житловик» -100000,00грн. замінити на:  
«Проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності КП 

«Житловик» за період 2019-2020років-49000,00грн.», «Розробка пропозицій і 
рекомендацій щодо оптимізації господарської діяльності КП «Житловик» -

49000,00грн.»   

«Виготовлення печаток , штампів для старостинських округів та архівного відділу 
виконавчого комітету Бурштинської міської ради-2000,00грн. 

в п.4 слова «оплата електроенергії-1764494,00грн., оплата праці працівникам 

КП«Житловик»-4129000,00грн.)» замінити на «оплата праці з нарахуваннями 
працівникам КП«Житловик»-5893494,00грн.» і рекомендує прийняти його на 

черговій сесії. Протокол №2 від 21.01.2021р.     
 

                      Рекомендації Погоджувальної ради: 
Проєкт № 2346 «Про направлення вільного залишку » п.1 доповнити: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

  Відділ культури   

 

1014060 

Забезпечення діяльності 

палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних 

закладів(розподіл газу ) 1560,00 

 

  Фінансовий відділ   

 

3719770 

Інші субвенції  з місцевого 

бюджету(субвенція Галицькій 

міській територіальній громаді 

для забезпечення підвозу учнів 

Задністрянської ЗОШ І-ІІІст.на 

навчання у Галицькому МНВК 

та підвозу учнів  на навчання 

до Задністрянської ЗОШ І-ІІІст. 

по маршруту «Поплавники-

Задністрянськ-Поплавники» ) 25490,00 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2346 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2346 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції і висновки постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва та висновки і рекомендації Погоджувальної ради,  

Проєкт № 2346: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції і висновки постійної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва та висновки і рекомендації Погоджувальної 

ради, Проєкт № 2346 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2346 (Рішення № 02/7-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до бюджету міста на 2021 рік, (Проєкт № 2347) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга 

Петровська 
- начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, а 

саме: 
Комісія погоджує проєкт зі змінами: 

 1.Назву рішення викласти в такій редакції «Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік». 

 2.Відповідно до  наказу МФУ №827 від 30.12.2020 року внести зміни в рішення 
міської ради «Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 

рік» від 23 грудня 2020 року №10/3-20 виклавши додатки №1,4 в новій 

редакції(додатки додаються). 
3.Врахувати в складі доходів субвенцію з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету за ККД 410550000 в сумі 493900,00грн. 
та спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет». і рекомендує прийняти його 

на черговій сесії. Протокол №2 від 21.01.2021р. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2347 за основу: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2347 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції і висновки постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, Проєкт № 2347: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції і висновки постійної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, Проєкт № 2347 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2347 (Рішення № 03/7-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/7-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік, (Проєкт № 2348) 

ДОПОВІЛА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга 

Петровська 
- начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, а 

саме: 
Комісія погоджує проєкт з доповненням , а саме: 

1.Зменшити дохідну частину бюджету міста на суму 2183226,54грн. : 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати -3 539 544,5 

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 

одержаних військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу, що сплачується 

податковими агентами -586 670,0 

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата 1 698 120,0 

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного 

декларування 157 570,0 

11020200 

Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності 44 760,0 

14021900 Пальне 179 000,0 

14031900 Пальне 320 000,0 

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів  155 000,0 

18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів житлової нерухомості  -450,0 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений  фізичними особами, які є 

власниками об`єктів житлової нерухомості -92 295,0 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений  фізичними особами, які є 

власниками об`єктів  нежитлової нерухомості 35 255,0 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості  -38 230,0 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб -42 640,0 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 69 856,0 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб -13 830,0 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 32 505,0 

18011000 Транспартний додаток з фізичних осіб 25 000,0 

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами -7 110,0 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  -465 930,0 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб -362 390,0 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків`  9 860,0 

21080500 Інші надходження 3 550,0 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  4 215,0 
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21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів  51 000,0 

22010300 

Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань -28 740,0 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 57 560,0 

22012600 

Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 89 540,0 

22012900 

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, а також плата за надання інших платних 

посл 2 100,0 

22080400 

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності  -15 220,0 

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування   -100,0 

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   38,0 

22090400 

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів 

громадян України   1 124,0 

24060300 Інші надходження  73 870,0 

ВСЬОГО   -2 183 226,5 

Спеціальний фонд 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

19010200 

Екологічний податок, який справляється за викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) -960,0 

19010300 

Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти  960,0 

ВСЬОГО   0,0 

2.Зменшити видаткову частину бюджету міста на суму 2183226,54грн. та здійснити перерозподіл 

відповідно до звернень розпорядників коштів: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

  Міська рада м.Бурштин   

 

0110150 

 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад 

-70839,60 

 

 

 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління 

-1288,00 

 

 

 

0112144 

Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий 

діабет 29104,73 

 

 

0113140 

Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) 

-8200,00 
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0116020 

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні 

послуги -6153,45 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів  -38345,86 

34625,00 

  

0116090 

Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства 

-8712,00 

 

 

 

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю  

-50300,00 

 

0117461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

-114190,00 

 

-335000,00 

 

0118220 

Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення -11123,20 

 

 

0118420 

Інші заходи у сфері засобів масової 

інформації  

-5000,00 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню 

-1295,90 

 

 

 

0112143 

Програми і централізовані заходи 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 

1295,90 

 

 

  Відділ освіти і науки    

 0611010 Надання дошкільної освіти -614301,67  

 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

(у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, 

групами)) -1016938,21 

 

 

0611161 

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти 

-33486,84 

 

 

 

0611162 

Інші програми та заходи у сфері 

освіти +1763,92 

 

 

 

Відділ соціального захисту 

населення  

 

 

0810160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах +32192,88 

 

 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 

-9778,00 

 

 

  Відділ культури   

 1010160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах +5108,75 

 

 1011100 Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами +22507,30 

 

 1014082 Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва -7212,00 

 

  Фінансовий відділ   

 3710160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах +40823,71 

 

 3708700 Резервний фонд -18484,00  

  всього -1827551,54 -355675,00 

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 355675,00грн. 

 і рекомендує прийняти його на черговій сесії. Протокол №5 від 23.12.2020р. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2348 за основу: 

«за» - 25 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2348 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції і висновки постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, Проєкт № 2348: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції і висновки постійної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, Проєкт № 2348 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2348 (Рішення № 04/7-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство в межах 

реалізації Програми «IMTD (USA) «Оздоровлення економіки 

України», (Проєкт № 2415) 

ДОПОВІЛА: 

Яна Штогрин - 

головний 

спеціаліст з 

міжнародної 

співпраці та 

інвестиційної 

діяльності 

Ознайомила з проєктом рішення та зазначила на 

необхідності прийняття даного проєкту рішення задля 

підтримання малого бізнесу, бізнес ідеї, бізнес 

програми, фермерське господарство, відкриття 

(початку) бізнесової справи (стартапи) та розвитку 

економіки України в цілому. Запропонувала в якості 

співдоповідача Проєкту рішення запросити до слова 

генерального директора Споживчого товариства 

«Ай.Ем.Ті.Ді. – ІНТЕРНЕШНЛ» пана Романа Бендаса 

ДОПОВІВ: 

Роман Бендас - 
генеральний 

директор 

Споживчого 

товариства 

«Ай.Ем.Ті.Ді. – 

ІНТЕРНЕШНЛ» 

Розповів присутнім про важливі деталі програми 

«IMTD (USA) «Оздоровлення економіки України», про 

інститут багатовекторної дипломатії «IMTD (USA), про 

відкриття представництва у місті Бурштині 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради Взяли участь в обговоренні Проєкту. Задали питання 

співдоповідачу, зазначили про важливість розвитку 

економіки в Україні 
Петро 

Ковальчук, 

депутат міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2415 (Рішення № 05/7-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, 

придбання і утримання мобільних телефонів за рахунок бюджету 

Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2395) 

ДОПОВІЛА: 

Іванна Федунків 
– головний 

бухгалтер 

Ознайомила з проєктом рішення 
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бухгалтерської 

служби 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2395 (Рішення № 06/7-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про внесення змін до п.5 рішення Бурштинської міської ради від 

20.12.2018 № 26/65-18 «Про внесення змін до Порядку підготовки та 

прийняття регуляторних актів міською радою та виконавчим комітетом, 

затвердженого рішенням Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області № 21/21-16 від 23.12.2016», (Проєкт № 2351) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар – 

начальник 

відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та зазначила на 

необхідності оновити склад постійної комісії з питань 

реалізації державної регуляторної політики та 

запропонованими пропозиціями (висновками) 

постійної комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту, а саме: 
Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 
чергової сесії Бурштинської міської ради зі змінами: 

-виключити із членів комісії голів інших постійних комісій; 

-склад комісії пропонується в кількості 10 чоловік, по 2 чол. з кожної 
комісії; 

-включити в склад комісії двох представників комісії з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності, етики та регламенту: Симак Д., 

Верастюк Т. 

Протокол №7 від 22.01.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2351 за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2351 за основу 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради 

Надав пояснення щодо пропозиції постійної комісії з 

питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

Запропонував до складу комісії включити Богдана 

Рибчука від комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту 

Ігор Харів, 

депутат міської 

ради 

Запропонував до складу комісії включити Марію 

Оршуляк від комісії з питань гуманітарної сфери 

Ольга Король, 

депутат міської 

ради 

Заперечила щодо виведення її із пропонованого  

складу даної комісії  

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Запропонувала до складу комісії включити додатково 

двох членів постійної комісії з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту, які не представлені у комісії з питань 

реалізації державної регуляторної політики 

Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Запропонував залишити в попередній редакції 

Проєкту рішення – 7 осіб, та включити до складу 

комісії додатково двох членів постійних комісій 

 Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

Запропонувала поставити на голосування пропозиції 

комісії та депутатів 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За пропозицію постійної комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту, саме:  
-виключити із членів комісії голів інших постійних комісій; 
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-склад комісії пропонується в кількості 10 чоловік, по 2 чол. з кожної комісії; 

-включити в склад комісії двох представників комісії з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту: Симак Д., Верастюк Т.,  Проєкт № 2351: 

«за» - 3 

«проти» - 11 

«утрим.» - 11 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський 

голова, Проєкт № 2351 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Запропонував поставити на голосування пропозицію 

І.Харіва, напрацьовану в процесі обговорення проєкту 

рішення, а саме: - комісія в кількості 9 осіб, 

довключивши в комісію М.Оршуляк та Б.Рибчука 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За наведені пропозиції І.Харіва, напрацьовані в процесі обговорення 

проєкту рішення, а саме: - комісія в кількості 9 осіб, довключивши в 

комісію М.Оршуляк та Б.Рибчука Проєкт № 2351: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати наведені вище пропозиції депутатів щодо внесення поправок 

(змін). Проєкт № 2351 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2351 (Рішення № 07/7-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
8. 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 № 2419) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар – 

начальник відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення, який погоджений 

профільною комісією та запропонувала його 

підтримати 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2419 (Рішення № 08/7-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
9. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 № 06/2-20, (Проєкт№2420) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар – 

начальник 

відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально–

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, а саме: 
Комісія погоджує проєкт з доповненням , а саме: 

Внести доповнення у додаток 1 «Обсяги бюджетних коштів на соціально-
економічний розвиток територій Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки»  

 Розділ «Організація благоустрою населених пунктів» Стратегічний 

пріоритет 2 «Комфортні умови проживання. Житлово-комунальна 

інфраструктура»: 

- зняти п.14 Обслуговування мережі   вуличного освітлення  с.Старий 
Мартинів та Різдвяни (6 підстанцій) - -6000,0 грн. 

- направити до п.9  Обслуговування вуличного освітлення - +6000,0 грн. 

- п.15 Косіння трави за територіями - +361000,0 грн. 
- п.14 поточний ремонт доріжки по вул.Шухевича в м.Бурштин бідя ДНЗ 
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№3 – 45000,0 грн. 

- п.16 поточний ремонт покрівлі гаражу по вул.Шухевича,7 - +4200,0 грн. 

Розділ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» Стратегічний 

пріоритет 2 «Комфортні умови проживання. Дорожньо-транспортна 

інраструктура»: 
- підсипка дороги на новому кладовищі – 100000,0 грн. 

- підсипка доріг по вул.Волі, Сонячній, Яремчука – 100000,0 грн.і 

рекомендує прийняти його на черговій сесії. Протокол №2 від 21.01.2021р. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2420 за основу: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2420 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції і висновки постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, Проєкт № 2420: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції і висновки постійної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, Проєкт № 2420 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2420 (Рішення № 09/7-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення 

опорного закладу освіти Бурштинської територіальної громади, 

(Проєкт № 2393) 

ДОПОВІЛА: 

Іванна Томин – 

начальник 

відділу освіти і 

науки 

Ознайомила з проєктом рішення та погодженнями 

постійних комісій та запропонувала його підтримати 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2393 (Рішення № 10/7-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади, (Проєкт № 2394) 

ДОПОВІЛА: 

Іванна Томин – 

начальник 

відділу освіти і 

науки 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії з питань 

гуманітарної сфери, а саме: 
Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 
Бурштинської міської ради зі змінами згідно додатку №1. Викласти п.1 абз.2 

положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти Бурштинської територіальної громади в такій 
редакції: Керівник закладу загальної середньої освіти, засновником якого є 

Бурштинська міська рада, обирається та призначається на посаду за 

результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог цього 
Положення, шляхом укладення з ним контракту на строк, визначений 

Законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту». 

Після закінчення строку, на який укладено трудовий договір, трудові 
відносини припиняються та не можуть бути продовжені без конкурсу. 

Протокол №4 від 21.01.2021 (висновок не погоджено юридичним відділом) 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2394 за основу: 
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«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2394 за основу 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні проєкту рішення та 

відповідності Закону пропозицій комісії з питань 

гуманітарної сфери 

Марія 

Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Ростислав 

Стасько - перший 

заступник 

міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію постійної комісії з питань гуманітарної сфери,  

Проєкт № 2394: 

«за» - 3 

«проти» - 7 

«утрим.» - 15 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський 

голова, Проєкт № 2394 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2394 (Рішення № 11/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 2 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження фактичної мережі закладів освіти 

Бурштинської територіальної громади  на 2020-2021 навчальний рік, 

(Проєкт № 2412) 

ДОПОВІЛА: 

Іванна Томин – 

начальник 

відділу освіти і 

науки 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійних комісій з питань 

гуманітарної сфери (Протокол №4 від 21.01.2021) і з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва (Протокол №2 від 21.01.2021), а саме: 
Комісія  погоджує проєкт з доповненням, а саме : 

1.Внести зміни в рішення міської ради від 30.12.2020 р. № 03/5-20 «Про 
безоплатне прийняття майна зі спільної власності територіальних громад 

сіл, міста Рогатинського району у комунальну власність Бурштинської 

територіальної громади», додавши після пункту 19 пункт 19.1., 19.2, 19.3, 
19.4, 19.5 та викласти їх у такій редакції: 

19.1.: «Сарниківську філію І-ІІ ступенів Верхньолипицького ліцею 

Рогатинської районної ради Івано-Франківської області приєднати до 
Слобідського навчально-виховного комплексу Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області як структурний підрозділ (філію) Слобідського 

НВК»; 
19.2: «Перейменувати Сарниківську філію І-ІІ ступенів Верхньолипицького 

ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області у 

Сарниківську філію Слобідського навчально-виховного комплексу 
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області»; 

19.3: «Внести Зміни до Статуту Слобідського навчально-виховного 

комплексу Бурштинської міської ради Івано-Франківської області та 
викласти його у новій редакції (додається)»; 

19.4.: «Затвердити Положення про Сарниківську філію Слобідського 

навчально-виховного комплексу Бурштинської міської ради Івано-
Франківської області»; 

19.5.: «Доручити відділу освіти і науки виплатити заробітну плату 

працівникам Сарниківської філії Слобідського навчально-виховного 
комплексу за січень 2021 р.». 
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2.Пункти 17.2, 18.2 рішення міської ради № 03/5-20 від 30.12.2020 р. «Про 

безоплатне прийняття майна зі спільної власності територіальних громад 

сіл, міста Рогатинського району у комунальну власність Бурштинської 
територіальної громади» вважати такими, що втратили чинність. П.п. 1-5 

проєкту рішення вважати пунктами 3-7.і рекомендує прийняти його на 

черговій сесії. 

Також зауважила про необхідність врахування технічного 

виправлення по тексту, в частині назви закладу – 

доповнивши назву – Сарниківська філія І-ІІ ступенів 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2412 за основу: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2412 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновки ) постійних комісій - з питань гуманітарної сфери 

і з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2412: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції постійних комісій - з питань гуманітарної сфери і з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Проєкт № 2412 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2412 (Рішення № 12/7-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/7-21 в цілому (рішення додається) 

Оголошено перерву на 15 хвилин 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про продаж та зняття з балансу Бурштинської міської ради 

транспортних засобів, які є комунальною власністю Бурштинської  

міської територіальної громади, (Проєкт № 2408) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура 
- завідувач 

сектору ЖКГ і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та погодженнями 

постійних комісій та запропонувала його підтримати 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2408 (Рішення № 13/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про припинення внаслідок реорганізації Підприємства житлово-

комунального господарства с.Задністрянське шляхом приєднання до 

комунального підприємства «Житловик»,  (Проєкт № 2417) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура 
- завідувач 

сектору ЖКГ і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) Постійної комісії з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності, 

етики та регламенту, а саме: 
Комісія підтримує проект рішення з доповненням:  

Вивести із складу комісії Мовчан Л.Г., та ввести Глезнера М.В.- головного 
бухгалтера КП «Житловик», Башук І.С.- головного економіста КП 

«Житловик», Мельничука Р.В.- начальника ВКГ, та внести зміни в п.2 

визначити адресу розташування комісії з реорганізації: Івано-Франківська 
область, Івано-Франківський район, м.Бурштин, вул. С.Стрільців,4. 

Протокол №6 від 13.01.2021 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2417 за основу: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2417 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, Проєкт № 2417: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції постійної комісії з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, Проєкт № 2417 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2417 (Рішення № 14/7-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання 

послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської 

міської територіальної громади, (Проєкт № 2418) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура 
- завідувач 

сектору ЖКГ і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та погодженнями 

постійних комісій та запропонувала його підтримати 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2418 (Рішення № 15/7-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
16. Про внесення змін до структури та граничної чисельності  закладів 

культури Бурштинської міської ради на 2021 рік, (Проєкт № 2409) 

ДОПОВІЛА: 

Тетяна Зорій - 

начальник 

відділу культури 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Ознайомила з проєктом рішення та пропозиціями 

(висновками) постійної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 

а саме: Комісія погоджує проєк рішення зі змінами а саме: по 

Задністрянському БК залишити ставку керівника колективу та додатково 
ввести 0.5 ставки художнього керівника і рекомендує прийняти на черговій 

сесії (Протокол №2 від 21.01.2021) 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради  

Взяли участь у обговоренні проєкту рішення щодо 

поділу одного окладу по 0,5 шт.од. – Будинку культури 

с.Задністрянське 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 
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Володимир Рик, 

депутат міської 

ради 

Марія Козар, 

депутат міської 

ради 

Ігор Харів, 

депутат міської 

ради 

Олег Кобель, 

депутат міської 

ради 

Роман Іванюк –

секретар ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2409 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2409 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновки) постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва (Т.Сенчина), Проєкт № 2409: 

«за» - 9 

«проти» - 0 

«утрим.» - 16 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення (пропозиція комісії) не прийнято, оскільки не отримало необхідної 

більшості голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова, Проєкт № 2409 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Запропонувала залишити структуру Будинку культури 

с.Задністрянське в попоредній редакції – одна шт.од.. 

Проєкт рішення № 2409 залишити без - Будинок 

культури с.Задністрянське: - керівник колективу – 0,5 

шт.од., - керівник колективу – 0,5 шт.од. 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради 

Доповнив - вилучити в пункті Проєкту рішення - 

Будинок культури с.Задністрянське: - керівник 

колективу – 0,5 шт.од., - керівник колективу – 0,5 шт.од. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата Т.Сенчини (за корегуванням депутата Б.Рибчука) – 

вилучити частину в Проєкті рішення – Будинок культури с.Задністрянське: 

- керівник колективу – 0,5 шт.од., - керівник колективу – 0,5 шт.од., 

залишивши лише – Будинок культури с.Тенетники…, Проєкт № 2409: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію Т.Сенчини, Проєкт № 2409 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2409 (Рішення № 16/7-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

17. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 

(обмежена вулицями Коновальця та Д.Галицького) для будівництва 

багатоповерхової житлової забудови та будівництва доступного житла в м. 

Бурштин», (Проєкт № 2350) 

ДОПОВІЛА: 
Тетяна Білоока 
- завідувач 

Ознайомила з проєктом рішення та погодженнями 

постійних комісій та запропонувала його підтримати 
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сектору 

містобудування 

та архітектури 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2350 (Рішення № 17/7-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
18. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 року 

№ 07/12-16 «Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів», (Проєкт № 2422) 

ДОПОВІЛА: 

Марія 

михайлишин – 

началник 

юридичного 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та погодженнями 

постійних комісій та запропонувала його підтримати 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2422 (Рішення № 18/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
19. Про закріплення депутатів Бурштинської міської ради за округами, 

(Проєкт № 2402) 

ДОПОВІВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями 

постійних депутатських комісій та запропонував його 

підтримати 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Василь 

Бублінський, 

депутат міської 

ради 

Запропонував зробити розподіл округів між депутатами 

окремо по вулицях, будинках, селах… 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Надала пропозицію замінити депутата Івана Драгуна, 

який склав депутатський мандат на депутата міської 

ради Тетяну Верестюк, яка набула депутатських 

повноважень відповідно до Постанови ТВК від 

21.01.2021 № 1 Т.Верестюк 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту рішення 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Олег Кобель, 

депутат міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2402 за основу: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2402 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата Т.Сенчини - замінити депутата І.Драгуна на 

депутата міської ради Т.Верестюк, Проєкт № 2402: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозицію Т.Сенчини - замінити депутата І.Драгуна на 

депутата міської ради Т.Верестюк, Проєкт № 2402 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2402 (Рішення № 19/7-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
20. Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт № 2407) 

ДОПОВІЛА: 

Леся Пітоня – 

в.о. головного 

бухгалера КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

Ознайомила з проєктом рішення та погодженнями 

постійних комісій та запропонувала його підтримати 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2407 (Рішення № 20/7-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
21. Про створення комунального підприємства Бурштинської територіальної 

громади Спортивний клуб «Перемога», (Проєкт № 2349) 

ДОПОВІЛА: 

Наталія 

Василащук - 

депутат міської 

ради восьмого 

скликання 

Ознайомила з проєктом рішення та пропозиціями 

постійних депутатських комісій, а саме: 
- Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту - рекомендує відправити на доопрацювання. 
(Протокол №7 від 22.01.2021); 

- Постійна комісія з питань гуманітарної сфери - підтримує проект рішення 

та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської міської ради з 
пропозицією: викласти назву проєкту рішення в такій редакції: Про 

створення комунального некомерційного  підприємства Бурштинської 

територіальної громади Спортивний клуб «Перемога» та внести відповідні 
зміни до тексту проєкту рішення та статуту. 

(Протокол №4 від 21.01.2021). 

Запропонувала підтримати пропозицію постійної 

комісії з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту – відправити 

(відкласти) проєкт рішення на доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2349 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2349 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію постійної комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту - відкласти проєкт рішення на 

доопрацювання, Проєкт № 2349: 

«за» - 21 

«проти» - 1 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозицію комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту - відкласти проєкт рішення на 

доопрацювання, Проєкт № 2349 
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ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив обідню перерву, відповідно до регламенту – 

до 14:10 год. 

Обідня перерва 

 

СЛУХАЛИ: 

22. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 23.04.2017 

№19/30-17 «Про затвердження в новій редакції Положення про місцевий фонд 

охорони навколишнього природного середовища та Порядку планування та 

фінансування  природоохоронних заходів, (Проєкт № 2323) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та пропозиціями 

(висновками) постійних комісій, а саме: 
- Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою  - комісія підтримує проект рішення 
та рекомендує внести технічну правку: - забрати з п. 3.3 словосполучення 

«на наступний рік», відредагований проект рішення винести на розгляд сесії, 

(Протокол № 3 від 15.01.2021); 
 

- Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва - 
комісія погоджує проєкт зі змінами: -п.3.1. після слів благоустрою 
доповнити : «комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва»  та в 

п.3.6.вилучити слова «за погодженням постійної депутатської комісії з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва» і рекомендує прийняти його на 

черговій сесії, (Протокол № 2 від 21.01.2021) 
 

- Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту - комісія підтримує проект рішення та 
рекомендує винести на розгляд чергової сесії Бурштинської міської ради з 

рекомендаціями комісій та правок земельного відділу, (Протокол №7 від 

22.01.2021) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2323 за основу: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2323 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновки) постійних комісій (наведених вище) та пропозицій 

автора проєкту рішення - земельно-екологічного відділу, Проєкт № 2323: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції постійних депутатських комісій (наведених вище) та 

пропозицій автора проєкту рішення - земельно-екологічного відділу, 

Проєкт № 2323 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2323 (Рішення № 21/7-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

23. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 11.12.2020 

№12/2-20 «Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», 

(Проєкт № 2324) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та пропозиціями 

(висновками) постійних комісій, та запропонував в 

проєкті рішення внести зміни – в пункті 1, замінити 

цифру (після слів): «Роботи зі створення обмінного 

файлу XML для внесення до автоматизованої системи 

державного земельного кадастру» з фінансуванням у 

2021 році 77 500 грн.» на цифру 49 500 грн. 



26 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2324 за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2324 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію автора проєкту рішення - земельно-екологічного відділу (в 

пункті 1, замінити цифру (після слів): «Роботи зі створення обмінного файлу XML 

для внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру» з 

фінансуванням у 2021 році 77 500 грн.» на цифру 49 500 грн.), Проєкт № 2324: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію (наведену вище), Проєкт № 2324 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2324 (Рішення № 22/7-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

24. Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право 

на спадщину за заповітом (громадянк Содома М.М.), (Проєкт № 2325) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями 

постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, а саме: 

- Комісія підтримує проект рішення та рекомендує внести технічну правку: 

-доповнити: заголовок, мотивувальну частину, а також пункти 1 та 2 

словами «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» 

після слів: на земельну частку (пай) відредагований проект рішення винести 
на розгляд сесії. (Протокол №3 від 15.01.2021). 
Зазначив на необхідності виправлення технічних 

правок у цьому та інших Проєктах рішень – 

доповнивши заголовок, мотивувальну частину, «для 

ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» після слів: на земельну частку (пай) і 

запропонував підтримати Проєкт рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2325 (Рішення № 23/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/7-21 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 ведення садівництва (громадянка Хантімірова Н.Р.), (Проєкт 

№ 2326) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2326 (Рішення № 24/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

26. Про затвердження технічної документації із землеустроющодо встановлення 

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

та обслуговування житлових  будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Тучапська 

С.С., Кравчишин Г.М., Перегінець В.О., Мовчан М.Й.), (Проєкт № 2327) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2327 (Рішення № 25/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

27. 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 

(громадян Перегінець В.О., Мовчан М.Й., Шандалович Т.П., Тимчишин О.З.), 

(Проєкт № 2328) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2328 (Рішення № 26/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/7-21 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 Шпакович Р.П.), (Проєкт № 2329) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2329 (Рішення № 27/7-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

та обслуговування житлових  будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни 

Кропельницька О.Й., Небор Н.В.), (Проєкт № 2330) 

ДОПОВІВ: 
Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 
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екологічного відділу пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2330 (Рішення № 28/7-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/7-21 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 житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Магдій Г.С., 

Калин Л.Т.), (Проєкт № 2331) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2331 (Рішення № 29/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

31. Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів (громадяни  Кравців 

В.П., Палиничка М.Й.), (Проєкт № 2333) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2333 (Рішення № 30/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуального гаража (громадянин Плясун В.У.), 

(Проєкт № 2334) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2334 (Рішення № 31/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/7-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

33. 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 Олексів М.М.), (Проєкт № 2336) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2336 (Рішення № 32/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

34. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за 

законом (громадянин Курдидик А.С.) (Проєкт № 2337) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2337 (Рішення № 33/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

35. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка) (громадяни Борис В.В., Подлужна Н.О.,        

Кравців М.Ю.),  (Проєкт № 2338) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2338 (Рішення № 34/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
36. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки 

(приватний підприємець Ухман О.І.), (Проєкт № 2339) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2339 (Рішення № 35/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

37. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (громадяни 

Кіценюк І.Ю., Саїн В.В., Якубовський І.П., Андрушків М.П., Бесага О.В.), 

(Проєкт № 2340) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2340 (Рішення № 36/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Панчишин 

Б.Т., Цимбаліста М.М.), (Проєкт № 2352) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2352 (Рішення № 37/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 37/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Курдидик 

Н.Д., Перегінець Г.Я., Бартманський П.В.), (Проєкт № 2353) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2353 (Рішення № 38/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 38/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

40. 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 Цимбалістий Й.В.), (Проєкт № 2354) 

ДОПОВІВ: 
Володимир 

Копаниця – 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
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начальник земельно-

екологічного відділу 
планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2354 (Рішення № 39/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

41. 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 

(громадян Лисак Я.М., Цимбаліста Г.Д., Засипко М.С.), (Проєкт № 2355) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2355 (Рішення № 40/7-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 40/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

42. 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 

власність (громадянка Николин О.С.), (Проєкт № 2356) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2356 (Рішення № 41/7-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

43. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин 

Шеремета І.В.), (Проєкт № 2357) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2357 (Рішення № 42/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42/7-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Перепічка Б.М.), (Проєкт № 2358) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2358 (Рішення № 43/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

45. 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 

(громадян КурдидикН.Д., ПерегінецьГ.Я., БартманськийП.В.), (Проєкт № 2359) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2359 (Рішення № 44/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 44/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

46. 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 

Цимбаліста Г.Д.), (Проєкт № 2360) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2360 (Рішення № 45/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 45/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

47. 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 

(громадян Андрухів М.П., Мацьків В.С., Засідко С.П., Сачовський М.Я.),    

(Проєкт № 2361) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 
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ВИСТУПИВ: 

Володимир 

Мацьків, депутат 

міської ради 

Оголосив, що участі у голосуванні не буде брати у 

зв’язку із уникненням конфлікту інтересів  

(заява додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2361 (Рішення № 46/7-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 46/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

48. 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 Бойко М.І.), (Проєкт № 2362) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2362 (Рішення № 47/7-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

49. 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 (громадян Боднарчук 

М.Л.), (Проєкт № 2363) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2363 (Рішення № 48/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Віцько 

М.П.,Кирилів О.О., Мацькевич О.О., Андрухів М.П.,Сачовський М.Я.,Засідко 

Б.Я.), (Проєкт № 2364) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2364 (Рішення № 49/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 49/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для іншого сільськогосподарського призначення в с.Старий Мартинів 

вул.Т.Шевченка, 114Ж з укладанням договору оренди землі (громадянин 

Свирида А.М.), (Проєкт № 2365) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та пропозицією 

постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, а саме: Комісія 

підтримує проекту рішення та рекомендує внести зміни: в п.2 підняти 

ставку оренди земельної ділянки з 3 % до 5 % даний проект рішення зі 

змінами винести на розгляд сесії (Протокол №3 від 15.01.2021) 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Мар’яна Федів, 

депутат міської 

ради (голова комісії 

з питань земельних 

відносин…); 

Оголосила про зняття пропозиції постійної комісії 

наведеної вище, в зв’язку із уточненням норм, 

відповідно до статті 274.1 Податкового кодексу 

України 

Іван Пізь, депутат 

міської ради 

Запропонував відкласти (зняти) з розгляду засідання 

Сесії на доопрацювання проєкт рішення № 2365 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2365 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2365 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відкладення (зняття) з розгляду проєкту рішення на доопрацювання, 

Проєкт № 2365:  

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Відкласти (зняти) з розгляду проєкт рішення № 2365 на доопрацювання,  

 

СЛУХАЛИ: 

52. 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 Журавська С.І., Боєчко Г.Р., Яра О.Р.), (Проєкт № 2366) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2366 (Рішення № 50/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

53. 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 

(громадян Абрамов А.В., Абрамова С.Я.), (Проєкт № 2367) 
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ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2367 (Рішення № 51/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 51/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

54. 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 Литвиняк К.А.), (Проєкт № 2368) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2368 (Рішення № 52/7-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 52/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

55. 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 (громадянин Олексин 

В.Є.), (Проєкт № 2369) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2369 (Рішення № 53/7-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 53/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Журавська 

С.І., Боєчко Г.Р.), (Проєкт № 2370) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2370 (Рішення № 54/7-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 54/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

57. 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 Литвиняк 

К.А.), (Проєкт № 2371) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2371 (Рішення № 55/7-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 55/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

58. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за 

заповітом (громадянка Стефанків Л.М.), (Проєкт № 2372) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2372 (Рішення № 56/7-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 56/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

59. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за 

заповітом (громадянка Мусякевич З.Б.), (Проєкт № 2373) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2373 (Рішення № 57/7-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 57/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

60. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Мусякевич З.Б.), (Проєкт № 2374) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2374 (Рішення № 58/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 58/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

61. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадяни Деренюк Г.С., Мовчан М.С.), (Проєкт № 2375) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2375 (Рішення № 59/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 59/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

62. 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 Гуменюк 

Г.В.), (Проєкт № 2376) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2376 (Рішення № 60/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 60/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

63. 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 

(громадянин Шевчук І.В.), (Проєкт № 2377) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2377 (Рішення № 61/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 61/7-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

64. 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 Стехна М.О.), (Проєкт № 2378) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2378 (Рішення № 62/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 62/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

65. 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 (громадянин Шевчук 

І.В.), (Проєкт № 2379) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2379 (Рішення № 63/7-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 63/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

66. 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 (громадянин Ліуш М.І.), 

(Проєкт № 2380) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2380 (Рішення № 64/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 64/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

67. 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 Абрамов А.В.), (Проєкт № 2381) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2381 (Рішення № 65/7-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 65/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

68. 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 (громадянин Воробець 

Б.В.), (Проєкт № 2382) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2382 (Рішення № 66/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 66/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

69. 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 Русиняк І.Б.), (Проєкт № 2383) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2383 (Рішення № 67/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 67/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

70. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за 

законом (громадянин Іванців М.О.), (Проєкт № 2384) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2384 (Рішення № 68/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/7-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

71. 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 

(громадянин Костів І.Я.), (Проєкт № 2385) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2385 (Рішення № 69/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 69/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

72. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за 

законом (громадянка Жиляк Г.С.), (Проєкт № 2386) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2386 (Рішення № 70/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

73. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за 

заповітом (громадянка Пипчак В.В.), (Проєкт № 2387) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2387 (Рішення № 71/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

74. 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 (громадянин Костів 

І.Я.), (Проєкт № 2388) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2388 (Рішення № 72/7-21) в цілому: 
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«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 72/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

75. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянка Кутура М.І.), (Проєкт № 2389) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2389 (Рішення № 73/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 73/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

76. 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 (громадянин Костів 

С.М.), (Проєкт № 2390) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2390 (Рішення № 74/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 74/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

77. 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 

(громадян Костів С.М.), (Проєкт № 2391) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2391 (Рішення № 75/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 75/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

78. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянка Буняк Л.С.), (Проєкт № 2392) 
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ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2392 (Рішення № 76/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 76/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

79. 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 Ляхович 

С.Ю.), (Проєкт № 2396) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2396 (Рішення № 77/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 77/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

80. 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 

(громадянка Ляхович С.Ю.), (Проєкт № 2397) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2397 (Рішення № 78/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 78/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

81. 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 власність 

(громадянин Стехна М.П.), (Проєкт № 2398) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2398 (Рішення № 79/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 79/7-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

82. 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 

(громадянка Мартинюк Н.М.), (Проєкт № 2399) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2399 (Рішення № 80/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 80/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

83. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

садівництва з передачею у приватну власність (громадянин Мариновський 

Я.П.), (Проєкт № 2400) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2400 (Рішення № 81/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 81/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

84. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

(громадянка Колодницька Н.М.), (Проєкт № 2401) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2401 (Рішення № 82/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 82/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

85. 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 Войцехів 

Л.В.), (Проєкт № 2404) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2404 (Рішення № 83/7-21) в цілому: 
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«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 83/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

86. 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 Процик 

Г.П.), (Проєкт № 2405) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2405 (Рішення № 84/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 84/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність  

(громадянин Джогол І.Я.), (Проєкт № 2406) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2406 (Рішення № 85/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

88. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації   земель комунальної власності землі загального користування 

(для обслуговування існуючого кладовища) в с.Дем’янів, (Проєкт № 2410) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та погодженнями постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

Запропонував підтримати Проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2410 (Рішення № 86/7-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 86/7-21 в цілому (рішення додається) 

 

 89. Відповіді на депутатські запити - відсутні 

 90. Депутатські запити - відсутні 

СЛУХАЛИ: 91. Різне 

ВИСТУПИЛИ: 

Ганна Очкур, 

Володимир 

Мацьків, депутати 

Із депутатським зверненням: 
– Про доручення відповідним службам виконкому 

організувати пасажирські перевезення по маршруту 
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міської ради Бурштин – Бовшів та звернутися до Івано-Франківської 

ОДА щодо організації пасажирських перевезень Бовшів – 

Івано-Франківськ, (звернення додається) 

Олена Тріщук, 

депутат міської 

ради 

- Про ремонт ділянки дороги від міста Бурштина до сіл 

Коростовичі – Куропатники, протяжністю 1,5 км., 

(звернення додається) 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

- Про неодноразові звернення жителів вулиць Зелена, 

Шевченка, Юхвітова міста Бурштина щодо усунення 

порушення, яке спричинено жителем вулиці Зелена, 

Русланом Гаврилюком, який загативши водовідвідний 

лоток, внаслідок чого непрацює водостічна система та всі 

стічні води виливаються на вулицю Шевченка, де 

руйнують асфальт і виливаються на вулицю Юхвітова. 

Звернення адресоване заступнику міського голови Івану 

Драгуну щодо організації з цього питання роботи чи 

надання доручення КП «Житловик» для усунення даної 

перешкоди 

Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

- Щодо верби, що росте біля струмка «Калиночка», яка в 

аварійному стані. З верби падають гілки, ламаючи дах на 

критому струмочку, в струмок поподають стічні води 

забруднюючи його.  

Прохання відновити дефектний акт та зрізати дерево 

Іван Пізь, депутат 

міської ради 

- Пропозиція та зауваження – щоби на наступні засідання 

Сесії запрошували керівників Комунальних підприємств, в 

т.ч. КП «Житловик», де багато запитань по підприємству 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

- Прохання вирішити питання організації запрошення 

Старост сіл на засідання постійної депутатської комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з тих 

сіл, питання, яких будуть розглядатися на комісії 

 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк, 

секретар міської ради 

Оголосив сьому Сесію міської ради восьмого 

скликання закритою 

 

 

Примітка: відеотрансляцію сьомої Сесії міської ради восьмого скликання розміщено 

на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні документи». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Василь Андрієшин 


