УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 11.05. 2021

м.Бурштин

№ 259

Про скликання дванадцятої 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 дванадцяту сесію міської ради восьмого скликання 21 травня 2021 року, о
10:00, в приміщенні Будинку культури ім.Тараса Шевченка, вул. С.Бандери, 60, м.Бурштин.
Проєкт порядку денного 12-ї сесії Бурштинської міської ради восьмого скликання:
1. Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за І квартал 2021
року, (Проєкт № 2670).
2. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік,
(Проєкт № 2718).
3. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Бурштинської міської
територіальної громади, (Проєкт № 2667).
4. Про надання субвенції, (Проєкт № 2753).
Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу.
5. 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).
Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення.
6. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації «Футбольний
клуб «Касова» на 2021 рік, (Проєкт № 2665).
Доповідач: М.Козар -начальник відділу у справах сім'ї, гендерної політики молоді і спорту.
7. Про внесення зміни до Генерального плану суміщеного з Детальним планом території по
вул.Львівська, № 4-Б, № 4-В с. Задністрянське, (Проєкт № 2666).
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 затвердження містобудівної документації «Детальний план території для
комерційної діяльності по вулиці Січових Стрільців, б/н м. Бурштин», (Проєкт № 2739).
Доповідач: Т.Білоока - завідувач сектору містобудування та архітектури.

10. 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).
Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови.
11. Про передачу паливно-мастильних матеріалів, (Проєкт № 2671).
Доповідач: О.Іваськевич - головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту.
12. 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).
13. Про надання дозволу на списання основних засобів комунальному підприємству
«Житловик», (Проєкт № 2741).
14. 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).
Доповідач: М.Назар - начальник відділу економіки і промисловості.
15. Звіт про роботу «Поліцейської станції м. Бурштин» та рівень злочинності на території
м.Буршти та с. Вигівка у 2020 році, (Проєкт № 2682).
Доповідач: Р.Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів,
оборонної та мобілізаційної роботи.
Співдоповідач: М.Гурак - начальник сектору превенції відділення поліції № 3 (м. Галич).
16. 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).
17. Про затвердження звіту головного лікаря про надання медичних послуг та фінансовогосподарську діяльність Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради ІваноФранківської області за 2020 рік, (Проєкт № 2687).
Доповідач: О.Савчин - головний лікар КНП «БМЦПМСД».
18. Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за І квартал 2021 року,
(Проєкт № 2757).
Доповідач: З.Шафран – директор КП «Житловик»
Співдоповідач: І.Башук – головний економіст КП «Житловик».
19. Про затвердження нової редакції Статуту Комунального некомерційного підприємства
«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради
Івано - Франківської області, (Проєкт № 2678).
Доповідач: В.Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня».
20. Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво Бурштинської
міської ради» за 2020 рік, (Проєкт № 2736).
21. Інформація про стан виконання Програми фінансового забезпечення на виготовлення
проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання загальнобудівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка за 2020 рік, (Проєкт № 2737).
22. Інформація про стан виконання Програми «Фінансова підтримка КП «Капітальне
будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021 роки » в 2020 році, (Проєкт № 2738).
Доповідач: І.Туз – керівник КП «Капітальне будівництво».

23. Про списання та зняття з балансу Бурштинської міської ради транспортного засобу,
який є комунальною власністю Бурштинської міської територіальної громади,
(Проєкт № 2740).
24. 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).
25. Про продаж та зняття з балансу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» будівлі
станції каналізаційної насосної № 3, що є комунальною власністю Бурштинської міської
територіальної громади, (Проєкт № 2750).
26. Про продаж та зняття з балансу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» будівлі
господарського складу, що є комунальною власністю Бурштинської міської територіальної
громади, (Проєкт № 2745).
27. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання
основних засобів, (Проєкт № 2744).
28. 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).
29. Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2755).
30. Про створення комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»,
(Проєкт № 2759).
Доповідач: І.Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна.
31. Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її
виконавчих органів, (Проєкт № 2752).
Доповідач: І.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи.
32. 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).
Доповідач: Р.Іванюк – секретар ради.
33. 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).
Доповідач: А.Пергельський – головний спеціаліст юридичного відділу.
34. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради щодо капітального ремонту дороги
0091002, (Проєкт № 2728).
Доповідач: Н.Василащук – депутат міської ради.
35. 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).
Доповідач: В.Рик - депутат міської ради.
Земельні проекти
36. Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік,
(Проєкт № 2746).

37. 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).
38. 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 № 2673).
39. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 30.09.2020 №12/103-20
«Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для сінокосіння та випасання худоби із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності з передачею в оренду громадянину Михайлишину С.П.»,
(Проєкт № 2674).
40. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (громадянин Олійник
О.З.),
(Проєкт № 2675).
41. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки в с.Дем’янів по вул. І.Франка,39 та вул.І.Франка,39а, яка
перебуває в оренді АТ «Івано-Франківськгаз», (Проєкт № 2676).
42. Про відміну рішень Коростовичівської сільської ради «Про погодження надання
дозволу на складання проекту відводу земельної ділянки» (громадяни Сквара С.І., Кіндер
І.В., Бойко М.В., Вуйців В.М.), (Проєкт № 2677).
43. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність із земель
запасу (КВЦПЗ 16.00) комунальної власності (громадяни Непорадний І.І., Бойко Б.Р., Бойко
О.В., Копаниця Т.В., Скірин Б.І., Скірин В.І. Сисак Є.С.), (Проєкт № 2688).
44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ТзОВ Галицке РБТ-4 для
обслуговування виробничих приміщень по виробництву будівельних матеріалів за адресою
м.Бурштин по вул.Зелена,38, вул.Т.Шевченка,2 з правом постійного користування із земель
комунальної власності (Проєкт № 2691).
45. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки (КВЦПЗ 01.13) для обслуговування об’єкту складського приміщення, (територія
колишнього господарського двору) в с.Куропатники по вул.Хмельницького,40А, з
передачею в оренду (громадянин Антонів С.І.), (Проєкт № 2692).
46. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для обслуговування, нежитлової будівлі (КВЦПЗ 01.13) в с.Насташине по
вул.Я.Осмомисла з передачею в оренду (громадяни Михайлишин С.П., Кухарський Ю.Є.,
Кохан М.О., Федорняк В.Т.), (Проєкт № 2693).
47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури
і спорту по вул. А.Міцкевича, 45 м.Бурштин, Івано-Франківська область, (Проєкт № 2694).
48. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і обслуговування будівель торгівлі за адресою
вул. А.Міцкевича, 51К, 51Л м. Бурштин Івано-Франківська область, (Проєкт № 2695).
49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки сільськогосподарського призначення в натурі на
(місцевості), для ведення фермерського господарства, в с.Насташине, з правом постійного
користування (громадянин Лижичко В.І.), (Проєкт № 2696).

50. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність із земель
запасу (КВЦПЗ 16.00) комунальної власності (громадяни Сквара С.І., Кіндер І.В., Бойко
М.В., Вуйців В.М., Кривень Б.В., Гудзь М.Й.), (Проєкт № 2697).
51. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для ведення садівництва з передачею у власність (громадяни Мотовиляк Д.В.,
Дейсак О.Ф., Богун Н.М.), (Проєкт № 2698).
52. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність
(громадяни Пендерецький З.М., Пендерецька М.З., Пилипів М.М., Федунків Я.П.,
Дзюбинська Л.Т., Вільчик І.В., Верестюк Г.Є., Шувар Х.С., Торконяк З.В., Дронь С.І.,
Дронь Т.І., Семчишин С.І.,Семчишин І.С., Гіфес Г.О., Гіфес М.С., Наритник М.В., Яремків
Т.Т., Николин О.Б., Дейсак Є.П., Дейсак М.С., Мацькевич З.І., Шмігель Я.В., Шмігель Г.М.,
Клюба І.Ю., Корчинська М.Я., Угрин В.І.), (Проєкт № 2699).
53. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність
(громадяни Сторощук Е.Д., Кучер М.С., Курдидик А.І., Сахро М.Г., Токаєв Р.П., Токаєва
В.О., Лаврук О.М., Боднар З.М., Боднар М.І., Коцур М.М., Кочило В.Я., Стеблинська Г.Б.,
Красновський В.Б., Федунків Г.Я., Федунків С.М., Федунків Р.І., Ковальчук О.О.,
Шпирналь Л.М., Олексів Г.В., Олексів О.І., Олексів І.О., Варунків П.П., Варунків Л.С.,
Юрович Н.А., Могилевич Р.П., Гуринович Г.Я.), (Проєкт № 2700).
54. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (громадяни Олексів Г.В.,
Федуняк О.В.), (Проєкт № 2701).
55. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва
та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
з передачею у власність (громадяни Токаєв Р.П., Кочило В.Я., Курган Г.С.),
(Проєкт № 2702).
56. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельні
частки (паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (громадянка
Козак А.Я.), (Проєкт № 2703).
57. 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
Федоришин В.Р.), (Проєкт № 2704).
58. 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 Лазутченкова О.Ю.), (Проєкт № 2705).
59. 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 Верестюк І.О.,
Торган І.М., Костів Р.І.,Брега М.В., Саварин І.С., Кирилів О.О., Васуля І.С., Брега А.М.,
Кропельницька О.Й., Генсіровська Р.П.), (Проєкт № 2706).
60. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з

передачею у приватну власність (громадяни Лаврук О.М., Пархуць М.І., Сараб М.В.,
Верестюк І.О., Неспяк Л.З., Васуля І.С.), (Проєкт № 2707).
61. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 26.01.2021 №71/7-21 «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 № 2708).
62. 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 Кожухар Л.В.),
(Проєкт № 2709).
63. 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 (громадянин
Жмурій Т.М.), (Проєкт № 2710).
64. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність (громадяни Лисий
М.М., Пархуць Б.С., Савка Є.А., Савка П.С.), (Проєкт № 2711).
65. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
садівництва з передачею у власність (громадяни Бойчишин Н.Є., Мех В.В., Бойцун В.І.),
(Проєкт № 2712).
66. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва
індивідуальних гаражів з передачею у власність(громадяни Красновська М.Й., Курман І.М.,
Красновський Б.М., Федунь В.П), (Проєкт № 2713).
67. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни
Мацюк С. Ю., Балащук Ю. М., Угриновська В. Т.), (Проєкт № 2714).
68. 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) на території населених пунктів Бурштинської
міської територіальної громади, (Проєкт № 2715).
69. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими
дорогами та недооблікованими земельними ділянками (неуспадкованими земельними
ділянками або невитребуваними паями) за межами населеного пункту села Сарники,
(Проєкт № 2716).
70. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими
дорогами та недооблікованими земельними ділянками (неуспадкованими земельними
ділянками або невитребуваними паями) за межами населеного пункту села Юнашків,
(Проєкт № 2717).
71. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка
Марченко М.М.), (Проєкт № 2719).

72. Про поставлення на чергу на одержання земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
с.Дем’янів та с.Вигівка (громадяни Ковальчук В.Я., Кохан Н.О.), (Проєкт № 2720).
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 (громадяни Ковальчук М.Й.,
Кучер Г.С., Коцюбайло В.М., Мачинська М.М., Криховецький А.З., Курган Г.С., Курган
П.І., Данилюк Л.Я., Шмігель Г.М., Цюлюпа Г.І.), (Проєкт № 2721).
74. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 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 заповітом (громадяни Торконяк Г.І., Пригода С.П.),
(Проєкт № 2722).
75. Про надання дозволу на виготовлення технічної документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну
частку (пай) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно Свідоцтва
про право на спадщину за законом (громадяни Очкур Г.Й., Олійник С.О., Стифунко В.В.),
(Проєкт № 2723).
76. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни
Бітнер І.В., Максим’юк Г.Т., Саварин І.С., Мельник О.Д), (Проєкт № 2724).
77. Про затвердження актів узгодження зовнішніх меж земельних ділянок із суміжними
землекористувачами (громадянка Кіндратишин Г.А. та громадянин Колодійчук Я.В.),
(Проєкт № 2725).
78. Про включення, в перелік продажу права оренди земельних ділянок, земельні ділянки
комунальної власності, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, землі
громадської забудови, які пропонуються для продажу на земельних торгах (аукціонах),
(Проєкт № 2726).
79. Про включення в перелік продажу права оренди земельних ділянок земельну ділянку
комунальної власності, землі сільськогосподарського призначення, для ведення
фермерського господарства, яка пропонується для продажу на земельних торгах
(аукціонах), (Проєкт № 2727).
80. Про прийняття земельної ділянки державної власності у комунальну власність,
(Проєкт № 2730).
81. Про надання дозволу ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ» на складання проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості, для будівництва та обслуговування об’єкту транспортної інфраструктури та
обслуговування комплексу складських приміщень в с.Дем’янів по вул. Львівській,
(Проєкт № 2731).
82. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для сінокосіння та випасання худоби із земель сільськогосподарського призначення
в с.Слобода, комунальної власності з передачею в оренду (громадянин Гречух М.І.),
(Проєкт № 2732).
83. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Слобода, с.Насташине з
передачею у власність (громадяни Гречух М.І., Кухарський Ю.Є., Михайлишин С.П.),
(Проєкт № 2733).

84. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для сінокосіння та випасання худоби в користування, на правах оренди, із земель
запасу (КВЦПЗ 16.00) комунальної власності (громадянин Михайлишин С.П.),
(Проєкт № 2734).
85. 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 № 2735).
86. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права оренди земельної ділянки на
земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2761).
87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права оренди земельної ділянки на
земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2762).
88. Про включення в перелік продажу права оренди земельної ділянки комунальної
власності Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2747).
89. Про схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство між Бурштинською міською
радою та «ТзОВ «Лемберг-Агро», (Проєкт № 2760).
90. Про основи земельних правовідносин у Бурштинській міській територіальній громаді,
(Проєкт № 2689).
Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу.
91. Відповіді на депутатські запити.
92. Депутатські запити.
93. Різне.
2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести дванадцяту
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

Погодив:
Юридичний відділ:

Роман Іванюк

