
Протокол №4 

засідання Погоджувальної ради 

Бурштинської міської ради восьмого скликання 

 

Дата засідання: 19.05.2021 року 

Місце засідання: зал засідань Бурштинської міської ради 

Початок засдіання: 14:30  

Кінець засідання:  

 
Присутні члени Погоджувальної ради – 8: 

1. Василь Андрієшин – міський голова; 

2. Роман Іванюк – секретар ради; 

3. Тетяна Сенчина – голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, голова 

депутатської фракції політичної партії «ВО «Батьківщина». 

4. Мар’яна Федів – голова постійної комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища та благоустрою; 

5. Ігор Карвацький – голова депутатської фракції політичної партії ВО «Свобода»; 

6. Володимир Рик – голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу». 

7. Ростислав Бардашевський – голова депутатської фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність»; 

8. Ольга Король – голова депутатської фракції політичної партії «За Майбутнє»; 

 

Відсутні члени Погоджувальної ради – 4:  

1. Ігор Харів – голова постійної комісії з питань гуманітарної сфери; 

2. Володимир Федорняк – голова постійної комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту; 

3. Петро Ковальчук – голова депутатської фракції політичної партії «УДАР 

(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»; 

4. Андрій Савчак – голова постійної комісії з питань комунальної власності, житлово – 

комунального господарства, енергозбереження та транспорту; 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний 
ВИСТУПИЛИ: Роман Іванюк- 

секретар ради 
Ознайомив присутніх з порядком денним та змінами до 

нього 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради затвердити порядок денний із 

змінами. 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за І 

квартал 2021 року, (Проєкт № 2670). 

ВИСТУПИЛИ: О.Петровська – 

начальник 

фінансового 

відділу. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021 рік, (Проєкт № 2718). 

ВИСТУПИЛИ: О.Петровська – 

начальник 

фінансового 

відділу. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

                                                                             
СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків і зборів на території Бурштинської міської 

територіальної громади, (Проєкт № 2667). 

ВИСТУПИЛИ: О.Петровська – 

начальник 

фінансового 

відділу. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

                                                           
СЛУХАЛИ: Про надання субвенції, (Проєкт № 2753). 

ВИСТУПИЛИ: О.Петровська – 

начальник 

фінансового 

відділу. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами на спільній комісії (земельній та 

бюджетній) від 19.05.2021 року 
 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 2021-

2025 роки Бурштинської міської ТГ, затвердженої рішенням 

Бурштинської міської ради від 11.12.2020 № 21/2-20, (Проєкт № 2664). 

ВИСТУПИЛИ: С.Коцур – начальник 

відділу соціального 

захисту населення. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами. 
 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 

організації «Футбольний клуб «Касова»  на 2021 рік, (Проєкт № 2665). 

ВИСТУПИЛИ: М.Козар -

начальник відділу у 

справах сім'ї, 

гендерної політики 

молоді і спорту. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт. 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення зміни до Генерального плану суміщеного з Детальним 

планом території по вул.Львівська,  № 4-Б, № 4-В с. Задністрянське, 

(Проєкт № 2666). 

ВИСТУПИЛИ: Т.Білоока - 

завідувач сектору 

містобудування та  

архітектури. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 

окремої земельної ділянки по зміні цільового призначення землі для 

будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку на 

вул. Лесі Українки в с.Дем’янів Івано-Франківської області», (Проєкт № 

2519). 

ВИСТУПИЛИ: Т.Білоока - 

завідувач сектору 

містобудування та  

архітектури. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території для 

комерційної діяльності по вулиці Січових Стрільців, б/н м. Бурштин», (Проєкт 

№ 2739). 

ВИСТУПИЛИ: Т.Білоока - 

завідувач сектору 

містобудування та  

архітектури. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради № 03/6-21 від 15.01.2021 «Про 

безоплатне прийняття рухомого майна (транспортні засоби) зі спільної 

власності територіальних громад сіл, міста Галицького району у власність КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», (Проєкт № 2669). 

ВИСТУПИЛИ: Р.Стасько – 

перший заступник 

міського голови. 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 
 

 

СЛУХАЛИ: Про передачу паливно-мастильних матеріалів, (Проєкт № 2671). 

ВИСТУПИЛИ: О.Іваськевич - головний 

спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту. 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від 11.12.2020 № 05/2-20, 

(Проєкт № 2681). 

ВИСТУПИЛИ: М.Назар - 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 



ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 
 
 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів комунальному 

підприємству «Житловик», (Проєкт № 2741). 

ВИСТУПИЛИ: М.Назар - начальник 

відділу економіки і 

промисловості. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

 З.Шафран – директор КП 

Житловик 
Продати засувки як металобрухт 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення з 

пропозицією З. Шафрана 

 

СЛУХАЛИ: 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 № 2751). 

ВИСТУПИЛИ: М.Назар - 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення  

 

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу «Поліцейської станції м. Бурштин» та рівень злочинності 

на території м.Буршти та с. Вигівка у 2020 році, (Проєкт № 2682). 

ВИСТУПИЛИ: Р.Гудзь - головний 

спеціаліст з питань 

діяльності 

правоохоронних органів, 

оборонної та 

мобілізаційної роботи.  

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення  

 

СЛУХАЛИ: Про виконання міських цільових програм за 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області, (Проєкт № 2686). 

ВИСТУПИЛИ: О.Савчин - 

головний лікар 

КНП 

«БМЦПМСД». 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту головного лікаря про надання медичних послуг 

та фінансово-господарську діяльність Комунального некомерційного 



підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області  за 2020 рік, (Проєкт № 2687). 

ВИСТУПИЛИ: О.Савчин - 

головний лікар 

КНП 

«БМЦПМСД». 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення  

 

СЛУХАЛИ: Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за І квартал 

2021 року, (Проєкт № 2757). 

ВИСТУПИЛИ: З.Шафран – 

директор КП 

«Житловик» 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано - Франківської області, (Проєкт № 2678). 

ВИСТУПИЛИ: В.Василик - 

директор КНП 

БЦМЛ 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами 

 

СЛУХАЛИ: Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» за 2020 рік, (Проєкт № 2736). 

ВИСТУПИЛИ: І.Туз – керівник КП 

«Капітальне 

будівництво». 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Інформація про стан виконання Програми фінансового забезпечення на 

виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для 

виконання загально-будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка за  2020 рік, 

(Проєкт № 2737). 

ВИСТУПИЛИ: І.Туз – керівник КП 

«Капітальне 

будівництво». 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 
 

 

СЛУХАЛИ: Інформація про стан виконання Програми «Фінансова підтримка КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021 роки » в 

2020 році, (Проєкт № 2738). 



ВИСТУПИЛИ: І.Туз – керівник КП 

«Капітальне 

будівництво». 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про списання та зняття з балансу Бурштинської міської ради транспортного 

засобу, який є комунальною власністю Бурштинської міської територіальної 

громади, (Проєкт № 2740). 

ВИСТУПИЛИ: І.Бандура - 

завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального 

майна. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс 

Бурштинської міської ради транспортних засобів, (Проєкт № 2749). 

ВИСТУПИЛИ: І.Бандура - завідувач 

сектору ЖКГ і обліку 

комунального майна. 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

пропозицією списати даний транспортний засіб. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на 

списання основних засобів, (Проєкт № 2744). 

ВИСТУПИЛИ: І.Бандура - 

завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального 

майна. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про створення комісії з інвентаризації та розподілу майна, яке перебуває на 

балансі КП «Житловик», для повернення даного майна у комунальну власність 

Бурштинської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради, 

(Проєкт № 2754). 

ВИСТУПИЛИ: І.Бандура - 

завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального 

майна. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 



 

СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне 

господарство Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2755). 

ВИСТУПИЛИ: І.Бандура - завідувач 

сектору ЖКГ і обліку 

комунального майна. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами 

 

СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської 

міської ради», (Проєкт № 2759). 

ВИСТУПИЛИ:  І.Бандура - завідувач 

сектору ЖКГ і обліку 

комунального майна. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської 

міської ради та її виконавчих органів, (Проєкт № 2752). 

ВИСТУПИЛИ: І.Фітак – завідувач 

сектору кадрової роботи. 
Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення  

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту Бурштинської міської ради затвердженого 

рішенням міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження 

Регламенту Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2743). 

ВИСТУПИЛИ: Р.Іванюк – секретар 

ради. 
Ознайомив присутніх з проєктами рішень та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення 

із запропонованими змінами 

 

СЛУХАЛИ: Про скасування рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

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

облаштування тимчасової стоянки автотранспорту біля автодороги 

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

2007). 

ВИСТУПИЛИ: А.Пергельський – 

головний спеціаліст 

юридичного відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктами рішень та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення  



СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради щодо капітального 

ремонту дороги 0091002, (Проєкт № 2728). 

ВИСТУПИЛИ: Н.Василащук – депутат 

міської ради. 
Ознайомила присутніх з проєктами рішень та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення  

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2021-2025 роки за рахунок коштів від збору за 

забруднення навколишнього природного середовища та інших джерел, 

визначених законодавством, (Проєкт № 2758). 

ВИСТУПИЛИ: В.Рик - депутат міської 

ради. 
Ознайомив присутніх з проєктами рішень та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення  

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 

раді на 2021 рік, (Проєкт № 2746). 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктами рішень та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення  

 

СЛУХАЛИ: Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту села Тенетники (громадянка Гук М.Ф.), (Проєкт № 2672). 

ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктами рішень та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення  

 

СЛУХАЛИ: Земельні питання – 2673-277, 2688, 2691-2735, 2761, 2762, 2747, 2760, 

2689 
ВИСТУПИЛИ: В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктами рішень та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення із 

запропонованими змінами. 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь Андрієшин 

 

Протокол підготувала: Олена Кравчишин, начальник організаційного відділу. 


