УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 19.02.2021

м.Бурштин

№ 85

Про скликання дев’ятої
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 дев’яту сесію міської ради восьмого скликання 2 березня 2021 року о 10:00,
в приміщенні Будинку культури ім.Тараса Шевченка, вул.Степана Бандери, 60, м.Бурштин.
Проєкт порядку денного 9-ї сесії Бурштинської міської ради
восьмого скликання
1. Про виконання бюджету міста за 2020 рік, (Проєкт № 2448);
2. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік,
(Проєкт № 2449);
3. Про Бюджетний регламент Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2450).
Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу.
4. 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 № 2445);
5. Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 26.10.2018 № 07/61-18 «Про
затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року», (Проєкт № 2451);
6. 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 № 2499);
7. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку
м.Бурштина та с.Вигівка за 2020 рік, (Проєкт № 2510);
Доповідач: Марія Назар – начальник відділу економіки і промисловості.
8. Про затвердження Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших
видатків, пов’язаних з діяльністю Бурштинської міської ради на 2021-2025 роки,
(Проєкт № 2444).
Доповідач: Іванна Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби.
9. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2021 р. № 11/7-21, (Проєкт № 2497).
Доповідач: Іванна Томин –начальник відділу освіти і науки.
10. Про укладання Меморандуму про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг,
(Проєкт № 2446);

11. Про створення віддалених робочих місць Центру надання адміністративних послуг
Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2447).
Доповідач: Світлана Видай - начальник відділу ЦНАП.
12. Про передачу транспортних засобів на правах господарського відання КП «Житловик».
(Проєкт № 2494);
13. Про передачу будівель на правах оперативного управління КНП «Бурштинський міський
центр первинної медико-санітарної допомоги», (Проєкт № 2495);
14. Про припинення внаслідок реорганізації комунального підприємства «Підприємство
житлово-комунального господарства с.Задністрянське» шляхом приєднання до
комунального підприємства «Житловик», (Проєкт № 2514);
15. Про реорганізацію комунального підприємства «Житловик» шляхом виділу житловоексплуатаційного господарства, (Проєкт № 2515).
Доповідач: Ірина Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна.
16. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації «Бурштинська
міська федерація футболу» на 2021 рік, (Проєкт № 2496).
Доповідач: Марія Козар – начальник відділу у справах сім'ї, гендерної політики молоді і
спорту.
17. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік Комунального
некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської
міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт № 2498).
Доповідач: Володимир Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська
лікарня».
18. Про затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання депутатських
повноважень на 2021-2025 роки, (Проєкт № 2491);
19. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження
Регламенту Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2512).
Доповідач: Роман Іванюк – секретар ради.
20. Про створення комунального підприємства Бурштинської територіальної громади
Спортивний клуб «Перемога», (Проєкт № 2349).
Доповідач: Наталія Василащук – депутат міської ради восьмого скликання.
21. Про затвердження міської цільової програми “Захисник Вітчизни» на 2021 рік”,
(Проєкт № 2436);
22. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської міської
територіальної громади об`єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та
об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»,
(Проєкт № 2516);
23. Про створення Комунального некомерційного підприємства Центр надання соціальних
послуг Бурштинської міської ради та затвердження положення, (Проєкт № 2518).
Доповідач: Ростислав Стасько – перший заступник міського голови
Проєкт № 2436 – співдоповідач - представник ГРТЦК та СП.
Проєкти: № 2516, № 2518 – співдоповідач - заступник міського голови В.Чуйко.
Земельні питання
24. Про Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього
природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік, (Проєкт № 2493);
25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів
Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2517);

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду АТ
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку за адресою вул. Шухевича, м.Бурштин Івано-Франківська область,
(Проєкт № 2425);
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування за адресою вул.Січових Стрільців, 20а м.Бурштин ІваноФранківська область з передачею в оренду, (Проєкт № 2426);
28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (овочева база) за адресою
вул.Міцкевича,
51А,51Б,51В,51Г,51Д,51Е,51Є,51Ж,51З,51И,51І
м.Бурштин
ІваноФранківська область з передачею в оренду, (Проєкт № 2427);
29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду АТ
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку (гуртожиток) за адресою вул. Стуса, 8а, м.Бурштин Івано-Франківська область,
(Проєкт № 2428);
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною
цільового призначення в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови (котельні) за адресою
вул.Шухевича, 3а м. Бурштин Івано-Франківська область, (Проєкт № 2429);
31. 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);
32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та
невитребуваними земельними частками (паями) за межами населеного пункту села
Бовшів, (Проєкт № 2431);
33. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та
невитребуваними земельними частками (паями) за межами населеного пункту села
Коростовичі, (Проєкт № 2432);
34. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та
невитребуваними земельними частками (паями) за межами населеного пункту села
Насташине, (Проєкт № 2433);
35. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та
невитребуваними земельними частками (паями) за межами населеного пункту села
Озеряни, (Проєкт № 2434);
36. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та
невитребуваними земельними частками (паями) за межами населеного пункту села
Юнашків, (Проєкт № 2435);
37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни Крук
О.С., Баран С.М., Перепічка М.Ю., Цимбалістий П.І.,Паук М.В.), (Проєкт № 2452);

38. 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 Леськів О.В.), (Проєкт № 2453);
39. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельні
частки (паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно Свідоцтва
про право на спадщину за законом (громадянин Мурафа Р.В.), (Проєкт № 2454);
40. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки ПАТ
«Укртелеком» для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в
с.Бовшів по вул.Франка, 10А, (Проєкт № 2455);
41. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка
Стринжа Л.С.), (Проєкт № 2456);
42. Про продовження (поновлення) терміну договорів оренди земельних ділянок для
будівництва та обслуговування будівель торгівілі (приватний підприємець Ружанська
Т.З.), (Проєкт № 2457);
43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду АТ
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і обслуговування об’єктів туристичної
інфраструктури та закладів громадського харчування (готель Супутник) за адресою
вул.Будівельників, 1, м.Бурштин Івано-Франківська область, (Проєкт № 2458);
44. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (приватний підприємець Мрочко В.С.).,
(Проєкт № 2459);
45. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (приватний підприємець Дубовий І.О.),
(Проєкт № 2460);
46. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельних ділянок ПАТ
«Укртелеком» для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в
м.Бурштин по вул. С.Стрільців 17, вул. С.Бандери 82, (Проєкт № 2461);
47. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність (громадяни Литвинець П.Й.,
Кушнір Б.Я.), (Проєкт № 2462);
48. Про надання дозволу на складання проєктів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність (громадяни
Дмитерко І.М., Баран І.С.), (Проєкт № 2463);
49. Про надання дозволу ТзОВ «БІОС-КОМП’ЮТЕР» на складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для обслуговування виробничих приміщень в
м.Бурштин по вул.Шевченка, 1,1-Е, 1-Г,1-Д, (Проєкт № 2464);
50. Про укладання договору оренди земельної ділянки для обслуговування складського
приміщення в м.Бурштин по вул. В.Стуса №4, ТОВ СП –АЛЬЯНС, (Проєкт № 2465);
51. 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 Лужна О.Г.),
(Проєкт № 2466);
52. Про припинення договору оренди земельної ділянки з громадянином Коханом Василем
Зіновійовичем, (Проєкт № 2467);

53. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність
(громадянин Білоголовський О.І.), (Проєкт № 2468);
54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Зеленюк В.І.),
(Проєкт № 2469);
55. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни
Джогол Н.П., Варунків В.О., Зеленюк В.І., Войцехів Д.Л., Федик І.О.), (Проєкт № 2470);
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 (громадянка Пастух Т.Я.), (Проєкт № 2471);
57. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною
цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Братусь І.А.),
(Проєкт № 2472);
58. 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 (громадянин Козій М.В.),
(Проєкт № 2473);
59. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну власність (громадянин
Дранута М.М.), (Проєкт № 2474);
60. 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 Вітрак В.А.,
Дзюбинський М.Ф.), (Проєкт № 2475);
61. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка
Пунько М.В.), (Проєкт № 2476);
62. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну
частку (пай) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно свідоцтва
про право на спадщину за законом (громадянин Римарчук І.М.), (Проєкт № 2477);
63. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Михайлик
М.І.), (Проєкт № 2478);
64. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Мачинська Н.М.),
(Проєкт № 2479);
65. 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 Самборська Л.П.,
Николяк Я.Я.), (Проєкт № 2480);

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 Рега З.Д.), (Проєкт № 2481);
67. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка
Тарновська О.В.), (Проєкт № 2482);
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 Харів Р.Р.), (Проєкт № 2483);
69. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни
Терпеливець Л.С., Курман М.І.), (Проєкт № 2484);
70. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
ТОВ «Сан Вест Енерджі Плюс» для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій в с.Сарники (територія господарського двору), (Проєкт № 2485);
71. 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 Василик Г.М., Бойко А.А.),
(Проєкт № 2486);
72. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни
Дубський В.І., Дубська М.А., Кліщ Т.С., Марченко М.М.), (Проєкт № 2487);
73. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Антошків
А.Д.), (Проєкт № 2488);
74. 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 Гарасимович
П.Ф., Пунько С.Ф., Семенович М.Д.), (Проєкт № 2489);
75. 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 Пунько С.Ф., Чухрай Г.І.),
(Проєкт № 2490);
76. Про відмову релігійній громаді храму «Покрови Пресвятої Богородиці» Православної
Церкви України в дозволі на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва та обслуговування культової споруди в м.Бурштин між вулицями
Квіткова та Лісна, (Проєкт № 2492);
77. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель населеного пункту с.Різдв’яне, (Проєкт № 2500);
78. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель населеного пункту с.Тенетники, (Проєкт № 2501);
79. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель населеного пункту с.Новий Мартинів, (Проєкт № 2502);

80. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної
оцінки земель населеного пункту с.Старий Мартинів, (Проєкт № 2503);
81. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної
оцінки земель населеного пункту с.Куничі, (Проєкт № 2504);
82. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної
оцінки земель населеного пункту с.Насташине, (Проєкт № 2505);
83. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної
оцінки земель населеного пункту с.Слобода, (Проєкт № 2506);
84. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної
оцінки земель населеного пункту с.Озеряни, (Проєкт № 2507);
85. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної
оцінки земель населеного пункту с.Задністрянське, (Проєкт № 2508);
86. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної
оцінки земель населеного пункту с. Бовшів, (Проєкт № 2509).
Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу.
87. Відповіді на депутатські запити.
88. Депутатські запити.
89. Різне.
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2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести дев’яту 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:
Начальник юридичного відділу:

Марія Михайлишин

