
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  19.03.2021                                        м.Бурштин                                                №  142 

 

Про скликання десятої  

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 десяту сесію міської ради восьмого скликання 30 березня 2021 року о 10:00, 

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

Проєкт порядку денного 10-ї сесії Бурштинської міської ради  

восьмого скликання 

 

1. Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади, (Проєкт № 2651); 

2. Про визначення опорних  закладів освіти Бурштинської територіальної громади. 

(Проєкт № 2652); 

3. Про затвердження Положення про відділ освіти і науки Бурштинської міської ради у 

новій редакції, (Проєкт № 2575). 

Доповідач: Іванна Томин - начальник відділу освіти і науки. 
 

4. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 

рік, (Проєкт № 2608).      

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

5. 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 № 2529); 

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 № 2644). 

Доповідач: Марія Назар – начальник  відділу економіки і промисловості. 
 

7. Про надання дозволу на списання та утилізацію основних засобів та інших 

необоротних активів Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2528). 

Доповідач: Іванна Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби. 
 

8. 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); 

9. Про виконання «Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 

території м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2020 роки» за 2019-2020 роки, (Проєкт № 2642).  

Доповідач: Тетяна Білоока - завідувач сектору містобудування та  архітектури. 
 

10. Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

територіальної громади для передачі майна в оренду у 2021 році без проведення аукціону, 

(Проєкт № 2526); 

11. Про затвердження Протокол № 1 від 15.03.2021 засідання конкурсної комісії щодо 

проведення конкурсу надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2645); 

12. Про реорганізацію комунального підприємства «Житловик» шляхом виділу 

житлово-експлуатаційного господарства, (Проєкт № 2515). 

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

13. Про затвердження фінансово – господарського звіту за 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської 

міської ради  Івано-Франківської області, (Проєкт № 2646);  

14. Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області на 2021 - 2025 роки, (Проєкт № 2520). 

Доповідач: Володимир Василик - директор КНП «Бурштинська ЦМЛ». 
 

15. Про виконання міської програми «Відкрите місто – влада для людей» за 2019-2020 

роки, (Проєкт № 2650).   

Доповідач: Олена Кравчишин – начальник організаційного відділу. 
 

16. Про виконання Програми соціального захисту населення міста Бурштин та села 

Вигівка за 2020 рік, (Проєкт № 2576); 

17. Про виконання Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі 

добровольчих формувань,  що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в Антитерористичній  операції в районах її проведення, чи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної  безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні  їх здійснення за 2020 

рік, (Проєкт № 2577). 

Доповідач: Світлана Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 
 

18. Про виконання заходів «Програми функціонування Центру надання 

адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки» у 2020 році, (Проєкт № 2640). 

Доповідач: Світлана Видай – керівник ЦНАП. 
 

19. Про виконання Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами Бурштинської міської ради на 2020 рік, (Проєкт № 2641).     

Доповідач: Ірина Фітак – завідувач сектору кадрової роботи. 
 

20. Про схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство між Бурштинською 

міською радою та Агенцією сталого розвитку «АСТАР», (Проєкт № 2643).   

Доповідач: Ростислав Стасько – перший заступник міського голови. 

 



21. Про виконання «Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки» за 2020 рік, (Проєкт № 2607). 

Доповідач: Олександр Іваськевич - головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту. 
 

22. Звіт про виконання Програм відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради за 2020 рік, (Проєкт № 2653).   

Доповідач: Тетяна Зорій – начальник відділу культури. 
 

23. Про виконання програми фінансової підтримки громадської організації 

«Бурштинська міська федерація футболу» за 2020 рік, (Проєкт № 2657). 

Доповідач: Богдан Максимчак - голова Бурштинської міської федерації футболу. 
 

24. Про виконання  міської цільової  соціальної програми  «Молодь Бурштина» на 2017 

– 2020 роки» за 2020 рік, (Проєкт № 2655);   

25. Про виконання міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури і 

спорту в м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2021 роки» за 2020 рік, (Проєкт № 2658); 

26. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації 

«Федерація вільної боротьби міста Бурштин» на 2021 рік, (Проєкт № 2659);  

27. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Івано-Франківської обласної 

ради щодо участі в заснуванні спортивного клубу, (Проєкт № 2660). 

Доповідач: Марія Козар – начальник відділу молоді і спотру. 

Співдоповідач: Гіві Джапарідзе - голова ГО «Федерація вільної боротьби міста 

Бурштина, (Проєкт № 2659). 
 

28. Про внесення змін до рішення міської ради «Про затвердження комплексної 

Програми профілактики злочинності на 2021-2025 роки», (Проєкт № 2661) 

Доповідач: Роман Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи. 
 

                                                    Земельні питання 

29. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  у 2020 році,      

(Проєкт № 2639); 

30. Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік,       

(Проєкт № 2647); 

31. Про прийняття земельних ділянок з державної власності у комунальну власність, 

(Проєкт № 2523); 

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

поділу земельної ділянки в м. Бурштин по вул. С.Бандери б/н, кадастровий номер 

2621210300:01:004:0418, (Проєкт № 2525); 

33. 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 (громадянка Гриців І.Д.), (Проєкт № 2530); 

34. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Цимбаліста Г.В.), (Проєкт № 2531); 

35. Про надання дозволу на виготовлення технічної документацій 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 Паук І.П.), (Проєкт № 2532); 



36. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни 

Тимків В.В.,Баран П.І.,Скибчук Л.І.), (Проєкт № 2533); 

37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин 

Андрухів М.О.), (Проєкт № 2534); 

38. 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 Тимків В.В.), 

(Проєкт № 2535); 

39. Про надання дозволу АТ «Прикарпаттяобленерго» на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ в с.Вигівка по вул. Польова, (Проєкт № 2536); 

40. Про надання дозволу АТ «Прикарпаттяобленерго» на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ в с. Дем’янів по вул. Перемоги, (Проєкт № 2537); 

41. Про надання дозволу Релігійній громаді (парафія) Священномученика і Цілителя 

Пантелеймона Української Греко-Католицької Церкви села Дем’янів на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій з передачею у постійне користування,                 

(Проєкт № 2538); 

42. 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 Журавльов В.М.), (Проєкт № 2539); 

43. 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 Наритник Т.М.), 

(Проєкт № 2540); 

44. 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 Місюрак В.Я.),   

(Проєкт № 2541); 

45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни 

Хом’якевич Г.П., Хом’якевич М.Л.), (Проєкт № 2542); 

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 (громадянин Фірман М.А.), 

(Проєкт № 2543); 

47. Про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

іншого сільськогосподарського призначення (для обслуговування кормоцеху та силосних 

споруд) в с.Старий Мартинів по вул. Шевченка,114 Е з укладанням договору оренди землі  

ТзОВ «Роксолана», (Проєкт № 2544); 

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 (громадянин Мацьків В.С.), 

(Проєкт № 2545); 



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

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

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у власність (громадянка Мусякевич З.Б.), (Проєкт № 2546); 

50. 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 Британ А.А.), 

(Проєкт № 2547); 

51. 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 Мусякевич З.Б.), 

(Проєкт № 2548); 

52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у  приватну власність (громадяни 

Макар М.З.,Іванців А.І.), (Проєкт № 2549); 

53. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Борсук Л.Є.), (Проєкт № 2550); 

54. 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 Маліборська Г.Я.), (Проєкт № 2551); 

55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин 

Ромах М.Д.), (Проєкт № 2552); 

56. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Чухрай Г.І.), (Проєкт № 2553); 

57. 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 Пипчак І.М., 

Максимів М.П., Сидорик Є.М.), (Проєкт № 2554); 

58. 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  Татунчак Г.С., Пипчак І.М., Максимів М.П., 

Пипчак Л.Г.), (Проєкт № 2555); 

59. Про надання дозволу на складання проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у  власність 

(громадяни Трофименко В.О., Горват Л.І.), (Проєкт № 2556); 

60. Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

(громадянин Боднар А.І.), (Проєкт № 2557); 

61. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки ТзОВ  

«Домобудівник1» для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, 

(Проєкт № 2558); 

62. Про укладання договору оренди земельної ділянки в м. Бурштин по вул. 

С.Бандери,126 Б (громадянин Оршуляк М.Я.), (Проєкт № 2559); 



63. 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 Григоров М.В.),                

(Проєкт № 2560); 

64. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для обслуговування об’єкту нерухомого майна в м.Бурштин по вул.Міцкевича 45а, з 

передачею в оренду (громадянин Туз В.М.), (Проєкт № 2561); 

65. 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                   

(громадянин Іграк С.В.), (Проєкт № 2562); 

66. 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 Малькут О.П.), 

(Проєкт № 2563); 

67. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з ПФ «Галицький Двір» в 

м.Бурштин по вул. Коновальця та переведення земельної ділянки в землі запасу міської ради, 

(Проєкт № 2564); 

68. Про прийняття земельних ділянок з державної власності у комунальну власність, 

(Проєкт № 2565); 

69. Про погодження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж 

території природо-заповідного фонду ботанічного заказника місцевого значення «Урочище 

«Дуброва та Язвине» за межами населеного пункту село Юнашків, (Проєкт № 2566); 

70. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в 

оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і обслуговування об’єктів  фізичної 

культури і спорту (стадіон) за адресою  вул. А.Міцкевича,49,  м. Бурштин Івано-Франківська 

область, (Проєкт № 2567); 

71. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Пригода О.Я.), (Проєкт № 2568); 

72. Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

(громадянин Особа І.В.), (Проєкт № 2569); 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки щодо зміни конфігурації для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі (вбиральня) в м.Бурштин по вул.Шухевича,15Б 

(приватний підприємець Петрів О.Л.), (Проєкт № 2570); 

74. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність (громадянин 

Королишин М.М.), (Проєкт № 2571); 

75. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин Жарський В.А.), 

(Проєкт № 2572); 

76. Про погодження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж 

території природо-заповідного фонду ботанічного заказника місцевого значення «Урочище 

«Юнашківське болото» за межами населеного пункту с.Юнашків, (Проєкт № 2573); 

77. Про погодження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж 

території природо-заповідного фонду ботанічного заказника місцевого значення «Урочище 

«Вертебиста» за межами населеного пункту с.Юнашків, (Проєкт № 2574); 



78. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Пітоня Л.М.), (Проєкт № 2578); 

79. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин  

Процак А.М.), (Проєкт № 2579); 

80. Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту села Старий Мартинів (громадяни Грицак С.І., Головчак М.В., Дубельовська Н.С., 

Яремків І.М.), (Проєкт № 2580); 

81. 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 № 2581); 

82. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Перегінська І.Т.), (Проєкт № 2582); 

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

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

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у власність (громадянка Перегінська І.Т.), (Проєкт № 2583); 

84. 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 Перегінська І.Т.), 

(Проєкт № 2584); 

85. 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 Мартинів М.І.), 

(Проєкт № 2585); 

86. 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 Пархуць Р.І.), (Проєкт № 2586); 

87. 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 Королишин І.І.), 

(Проєкт № 2587); 

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 Королишин І.І.), (Проєкт № 2588); 

89. 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 (громадянка Процак  М.Б.), (Проєкт № 2589); 

90. Про укладання договору оренди земельної ділянки з ТзОВ «Наталі» для будівництва 

і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, з передачею в оренду,            

(Проєкт № 2590); 



91. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у  власність (громадянин 

Боднар Д.В.), (Проєкт № 2591); 

92. Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту села Тенетники (громадяни Парипа В.І., Хрущак В.М., Ходорович О.М., Метенька 

І.М.), (Проєкт № 2593); 

93. 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 Мазур М.Г.), (Проєкт № 2594); 

94. 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 Мазур М.Г., Яськів 

М.П.), (Проєкт № 2595); 

95. 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 заповітом (громадянин Мачинський В.В.), (Проєкт № 2596); 

96. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею  у приватну власність (громадяни Корабльова Г.Р., Космак 

А.С., Короташ В.С.), (Проєкт № 2597); 

97. 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 заповітом (громадянка Шевчук М.Р.), (Проєкт № 2598); 

98. 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 Паук М.Б.), (Проєкт № 2599); 

99. Про відмову у зниженні ставки земельного податку Садівничому товариству 

«Енергетик»  на 2021 рік, (Проєкт № 2600); 

100. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності у постійне користування НЕК «Укренерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (код КВЦПЗ – 14.02) (повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ 

Західноукраїнська – Богородчани), (Проєкт № 2601); 

101. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Петрів Г.С.), (Проєкт № 2602); 

102. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадяни Легедза Я.І., Легедза І.Є.), (Проєкт № 2603); 

103. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Теребушко В.А.), (Проєкт № 2604); 

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

проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими 



дорогами та недооблікованими земельними ділянками (не успадкованими земельними 

ділянками або невитребуваними паями)за межами населеного пункту села Діброва, (Проєкт 

№ 2605); 

105. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності у постійне користування НЕК «Укренерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (код КВЦПЗ – 14.02) (повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ 

Західноукраїнська – Богородчани), (Проєкт № 2606); 

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

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

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у власність (громадянка Цибух С.В.), (Проєкт № 2609); 

107. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадяни Кицела Н.С.,Цибух С.В.), (Проєкт № 2610); 

108. 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 Свинарик В.Л., Трач В.Б.), (Проєкт № 2611); 

109. 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 Сірко М.І.), 

(Проєкт № 2612); 

110. Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

(громадянка Лиско Р.В.), (Проєкт № 2613); 

111. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (приватний підприємець Бендер Л.В.), 

(Проєкт № 2614); 

112. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадяни Волков С.В., Боринець О.П.), (Проєкт № 2615); 

113. Про надання дозволу на складання проєкту землеустроющодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

із земель запасу міської ради (громадянка Іванків М.В.), (Проєкт № 2616); 

114. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» в м.Бурштин по вул. Р.Шухевича з правом 

постійного користування із земель комунальної власності, (Проєкт № 2617); 

115. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з  ТзОВ «ВАД» в м.Бурштин 

по вул. Нова,34 в у зв’язку зі зміною власника нерухомого майна, (Проєкт № 2618); 

116. Про вилучення земельної ділянки із користування громадянки Баран О.М. та 

переведення її в землі запасу міської ради, (Проєкт № 2619); 

117. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадяни Полозяк Ю.І., Полозяк І.І., Шемелько Т.Я.), (Проєкт № 2620); 

118. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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



частки (пай)  для ведення особистого селянського господарства згідно сертифікатів на право 

на земельні частки (паї) (громадяни Юрик М.А., Олексів Л.І.), (Проєкт № 2621); 

119. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Курдидик Г.І.), (Проєкт № 2622); 

120. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (громадянка Курдидик Г.І.), (Проєкт № 2623); 

121. 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 Курдидик Г.І.), 

(Проєкт № 2624); 

122. 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., 

Драгун В.І.), (Проєкт № 2625); 

123. 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 Панчишин Б.Т.), (Проєкт № 2626); 

124. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадяни Чорний П.П., Чорна Г.П.), (Проєкт № 2627); 

125. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Гургула О.Ф.), (Проєкт № 2629); 

126. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність (громадянин Рик 

В.Л.), (Проєкт № 2630); 

127. 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 Гургула Н.М.), 

(Проєкт № 2631); 

128. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадянка Гургула Н.М.), (Проєкт № 2632); 

129. 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  Гургула О.Ф.), (Проєкт № 2633); 

130. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Сахро П.П.), (Проєкт № 2634); 

131. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності у постійне користування НЕК «Укренерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування  об’єктів передачі електричної та теплової 



енергії (код КВЦПЗ – 14.02) (повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ 

Західноукраїнська – Богородчани), (Проєкт № 2635); 

132. Про надання дозволу на розроблення робочого проекту землеустрою щодо зняття, 

перенесення, тимчасового зберігання та повернення поверхневого родючого шару ґрунту, 

(Проєкт № 2636); 

133. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у  власність 

(громадянин Дмитраш Я.Б.), (Проєкт № 2637); 

134. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо проведення  інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими 

дорогами та недооблікованими земельними ділянками (не успадкованими земельними 

ділянками або невитребуваними паями) за межами населеного пункту села Вигівка,     

(Проєкт № 2638); 

135. Про включення в перелік продажу права оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності на території  Бурштинської 

міської територіальної громади, (Проєкт № 2648); 

136. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянки Чиж Г.М., Бублінська Л.Д.), (Проєкт № 2649); 

137. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо проведення інвентаризації земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення на території Бурштинської міської територіальної громади, 

(Проєкт № 2656); 

138. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування нежитлового приміщення в м.Бурштин по 

вул.Калуська,7А (громадянин Литвіняк В.Й.), (Проєкт № 2662). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

 

139. Відповіді на депутатські запити. 

140. Депутатські запити. 

141. Різне. 

 

 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести десяту 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:                                                   


