
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  14.01. 2021                                        м.Бурштин                                                №  7 

 

Про скликання сьомої   

сесії Бурштинської міської ради 

восьмого скликання 

 

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42, статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1. Скликати сьому сесію міської ради восьмого скликання 26 січня 2020 року о 10:00 в 

приміщенні будинку культури ім.Тараса Шевченка, вул.Степана Бандери, 60, м.Бурштин. 

 

  Проєкт порядку денного 7-ї сесії Бурштинської 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 № 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 (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 

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. 

 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести сьому сесію 

Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для громадян. 

3. Начальникам відділів виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно 

підготувати матеріали на пленарне засідання сесії. 

4.   Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Підготував:  

 

    Секретар міської ради                                                                Роман Іванюк 

 

 

 

    Погодив: 

 

    Юридичний відділ:                                                                     Марія Михайлишин 


