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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

чотирнадцятої сесії міської ради восьмого скликання 

Від 29 червня 2021 року                                                                                             м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 16:05 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 23 депутати міської ради (список додається); 

Відсутні на сесії: - Ігор Карвацький, Марія Оршуляк, Дмитро Симак 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин 
-міський 

голова 

Оголосив чотирнадцяту Сесію міської ради восьмого скликання 

відкритою 

Щодо питань Порядку денного Сесії – внесення змін, а саме: 

1. Відповідно до Службової записки начальника земельно-

екологічного відділу В.Копаниці (додається) про зняття з 

порядку денного, розгляду та сайту міської ради проєктів 

рішень: 

-  Проєкт № 2691, 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 № 2792, Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення  фермерського господарства з правом постійного 

користування (Фермерське господарство «Марусячина Остапа 

Степановича»). 
 

2. Відповідно до Службової записки директора КНП 

Бурштинська ЦМЛ В.Василика (додається) – поміняти місцями 

порядковість розгляду питань Порядку денного, а саме питання 

за №14 Проект № 2780 із питанням № 13 Проектом № 2779. 
 

3. Відповідно до зазначеної пропозиції на Погоджувальній раді – 

перенести розгляд питання за №21 Проекту рішення № 2748 на 

початок Порядку денного, орієнтовно на питання №5. 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний чотирнадцятої сесії міської ради восьмого скликання 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин 
- міський 

голова 

Запропонував розпочати роботу та затвердити із 

запропонованими змінами проєкт Порядку денного 

чотирнадцятої Сесії міської ради восьмого скликання – 

поставивши на голосування за основу: 
 

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

рік, (Проєкт № 2782). 

2.Про встановлення місцевих податків і зборів в частині податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на території Бурштинської міської територіальної 

громади, (Проєкт № 2742). 

3.Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 

будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного 
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ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів 

місцевого бюджету та коштів підприємств, установ, організацій, що належать до 

комунальної власності міської територіальної громади, (Проєкт № 2815). 

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 № 2816). 

5.Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на списання та 

утилізацію основних засобів, (Проєкт № 2769). 

6.Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на списання та 

утилізацію основних засобів, (Проєкт № 2770). 

7.Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на списання та 

утилізацію основних засобів, (Проєкт № 2771). 

8.Про затвердження Статутів закладів загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади у новій редакції, (Проєкт № 2777). 

9.Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2020-2021 навчальний 

рік, (Проєкт № 2794). 

10.Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 

Калуська, б/н в м.Бурштин (прилеглої до території гр. Ружанської Т.З. ТзОВ «Вікторія») 

для будівництва магазину з офісними приміщеннями», (Проєкт № 2795). 

11.Про затвердження містобудівної документації «Про внесення змін до містобудівної 

документації«Детальний план території в м.Бурштин під будівництво і обслуговування 

культової споруди (катехитичний центр) на вул. Шевченка», (Проєкт № 2796). 

12.Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний  план 

території  для будівництва  та обслуговування культової споруди між вул. Лісна – 

Квіткова, м.Бурштин, Івано-Франківської області», (Проєкт № 2768). 

13.Про затвердження фінансового плану зі змінами підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт № 2779). 

14.Про затвердження змін до фінансового плану підприємства на 2021 рік Комунального 

некомерційного підприємства БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт № 2780). 

15.Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за 1 квартал 

2021 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області,              (Проєкт № 2781). 

16.Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення 

конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства 

«Центр надання соціальних послуг» Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2775). 

17.Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадської організації 

«Федерація вільної боротьби  міста Бурштин» на 2021 рік, (Проєкт № 2778). 

18.Про затвердження Переліку адміністративних  послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції,         

(Проєкт № 2824). 

19.Про надання дозволу на використання символіки - зображення герба міста,  

(Проєкт № 2776). 

Земельні проекти 

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

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік,     

(Проєкт № 2825). 

21.Про встановлення місцевих податків і зборів в частині плати за землю на території 

Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2748). 

22.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). 

23.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду 

ТзОВ «Біос-Комп’ютер» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої  

промисловості по вул.Шевченка,1,1-Е,1-Г,1-Д в м. Бурштин Івано-Франківської області, 

(Проєкт № 2763).   

24.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 Антонів Р.І., 

Курдидик В.С., Макойда Я.М., Турчин М.С., Содома М.І., Пригода В.М., Пригода А.В., 

Ожгевич І.І., Зінько М.С., Кліщ Я.І., Курдидик В.С.), (Проєкт № 2783).   

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність із 

земель запасу (КВЦПЗ 16.00) комунальної власності (громадянка Дидик Г.М.), (Проєкт № 

2784).   

26. Про продовження (поновлення) терміну договорів оренди земельних ділянок 

(приватні підприємці Колибаб'юк М.П., Савків С.В.), (Проєкт № 2785).    
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27. Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту села Тенетники (громадянка Романів В.М.), (Проєкт № 2786).    

28. 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 

Стефанків Л.М., Урицька І.Б., Мурафа Р.В.,Содома М.М., Пархуць Р.І.), (Проєкт № 2787).   

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Мачинський І.М.), (Проєкт № 2788). 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність із 

земель запасу (КВЦПЗ 16.00) комунальної власності (громадянин Костецький Ю.Є.), 

(Проєкт № 2789).   

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

ділянок для будівництва індивідуальних  гаражів з передачею у  власність (громадяни 

Шмелиховська О.І., Тейсар О.Д., Гулій Я.Р.), (Проєкт № 2790).   

32. 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 Токар О.М., Копаниця 

О.І. Білик А.М., Пригода В.М.), (Проєкт № 2791).   

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

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення  

фермерського господарства з правом постійного користування (Фермерське господарство 

«Марусячина Остапа Степановича»), (Проєкт № 2792).   

34. 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 Петрів Л.В., Петрів І.В., 

Гуменяк О.В., Гладинюк І.Л., Івасина І.Ф., Рега В.Т., Рега Т.С., Івасин Л.М., Петрів Т.В., 

Голод Г.І., Озарків О.Г., Чуйко Л.В., Козловський В.Б., Щепанська І.В., Іванців М.С.), 

(Проєкт № 2793).   

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

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

частки  (паї)  для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва згідно 

Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадяни Курляк Г.Я., Новоженюк 

М.С.), (Проєкт № 2797).   

36. 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 законом (громадяни  Рішко  Г.Г., Дудник О.Є.), 

(Проєкт № 2798).   

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадяни Куцій М.Б., Кабан Т.М., Атаманюк Г.С., Галич А.А., Галич Л.Л., Пікула В.М., 

Голуб С.З., Мацькевич П.З., Тейсар О.Д., Яків Г.А., Швидка Л.Л., Кіт Н.І.,         

Мельничук О.Т., Серновька З.Є., Куцій Б.М., Куцій А.М., Куцій Ж.О., Білик М.Я.,  

Писків Г.Ю., Лижичко М.Я., Вирста Я.Й., Галяс С.О., Біда Т.Ю., Біда Ю.М., Біда Г.І.), 

(Проєкт № 2799).   

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадяни Робур Л.Й., Рега Л.О., Рега З.Д., Сидорик Л.І., Райздельний Р.В., Білик М.Я., 

Сірко С.О., Човган Г.І., Романів І.М., ХодовицькаС.В.,Ходовицька О.С.),  (Проєкт № 

2800). 

39. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

Фермерському господарству «Метеньки І.М» для іншого сільськогосподарського  

призначення в с.Старий Мартинів  по  вул.Шевченка,114 В, (Проєкт № 2801). 

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадяни Копцюх М.В., Маланій І.С., Рубашна С.Р., Петрів Л.В., Білінська В.В., 

Кучинська Г.М., Микитин Д.С., Медвідь Л.І., Трач Н.М., Пилипів Л.Г., Баран О.М., 

Боднара В.І., Яковишин О.Л.), (Проєкт № 2802). 

41. Про надання попереднього погодження громадянці Іванців Наталії Степанівні на 

продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м.Бурштин по 

вул.Міцкевича,42,(Проєкт № 2803). 

42. 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 Антонів Р.І., Курдидик В.С., Макойда Я.М., 

Турчин Г.О., Пригода В.М., Пригода А.В., Паук П.Й., Ожгевич І.І., Зінько М.С., 

Тернівська І.М.),  (Проєкт № 2804). 
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43. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (громадянин Лябига А.Б.),        

(Проєкт № 2805). 

44. 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 Пригода С.П., 

Хміляр Н.Т., Войчишин М.І., Кукула Є.А., Веренька М.І., Швидка Л.Л., Писків Г.Ю., 

Атаманюк В.С., Човган Г.І., Стехна М.Й., Варфоломеєва Г.П.), (Проєкт № 2806).   

45. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Ліушу Петру 

Івановичу на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Бурштин по вул. 

С.Бандери,105а, (Проєкт № 2807). 

46. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. С.Стрільців, 21-в (приватний 

підприємець Пікула Б.Б.), (Проєкт № 2808). 

47. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. Р.Шухевича, 16-а (громадянин 

Борисов В.М.), (Проєкт № 2809). 

48. 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 Козловський В.Б., Шкоц М.В. Тейсар 

О.Д., Рогатинська О.В.), (Проєкт № 2810). 

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадяни Стехна А.М., Дранута Г.М., Ліуш Н.З., Назар І.З., Яків М.І., Шваничик І.Б., 

Кобель Б.В., Назар Г.М., Шалаш Р.М., Шперналь І.О., Санагурська С.М., Робур М.Д., 

Войтків С.Р., Драгун В.Р., Іванців О.А., Лимаренко Х.І.,Варунків Р.П., Варунків Б.Б., 

Воробець Н.Р., Куцій М.М.,), (Проєкт № 2811).  

50. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадяни Антонів Р.І., Ліхтарович Г.В., Леочко Н.В., Лесюк І.В., Сенів М.М., Содома 

І.П., Паук П.Й., Полоцька І.В.,Гук М.К.,Статкевич І.Я.), (Проєкт № 2812).   

51. 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 Ковальова А.Н., 

Бачинський Ю.О., Сьома Р.М., Войтенко О.О.), (Проєкт № 2813). 

52. 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 Дронь І.С., Медвідь Л.І., 

Войчишин М.І., Веренька М.І., Гладинюк І.Л., Стехна А.М., Галич Л.Л., Кіт Н.І., Писків 

Г.Ю., Швидка Л.Л., Галяс С.О., Атаманюк В.С., Петрів В.Г.), (Проєкт № 2814).    

53. Про надання попереднього погодження громадянки Мазур Ганни Миколаївни на 

продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування 

викупленої нежитлової будівлі в с.Насташине по вул. Б.Хмельницького,25, (Проєкт 

№2817).    

54. Про зарахування земельної ділянки до земель запасу Дем’янівського 

старостинського округу Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2818).   

55. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення з передачею у приватну власність в с.Юнашків 

Бурштинської міської територіальної громади (громадяни Кліщ Микола Миколайович та 

Кліщ Сергій Степанович), (Проєкт № 2819). 

56. Про проведення інвентаризації земельної ділянки на території Бовшівського 

старостинського округу Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2820).   

57. Про включення в перелік продажу права оренди земельних ділянок, земельну 

ділянку комунальної власності, для іншого сільськогосподарського призначення (КВЦПЗ 

01.13), яка пропонується для продажу на земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2821).   

58. 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 № 2822).   

59. Про включення  в перелік продажу права оренди земельних ділянок земельну 

ділянку комунальної власності, з земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (КВЦПЗ 

16.00), яка пропонується для продажу на земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2823). 

60. Відповіді на депутатські запити. 

61. Депутатські запити. 

62. Різне. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Богдан 

Рибчук, 

депутат 

міської 

ради 

Надав пропозицію – передати Проект рішення № 2777 «Про 

затвердження Статутів закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади у новій редакції» на 

розгляд постійної комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного чотирнадцятої Сесії міської ради 

восьмого скликання за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний чотирнадцятої Сесії міської ради восьмого 

скликання за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

     За пропозиції оголошенні міським головою, в т.ч. відповідно до поданих 

Службових записок щодо внесення змін до Порядку денного, а саме: 

- зняти з розгляду порядку денного Сесії проєкт рішення № 2691; 2792 

- поміняти місцями порядковість розгляду питань Порядку денного - Проект № 

2780 із Проектом № 2779; 

- перенести розгляд питання за № 21 Проекту рішення № 2748 на початок 

Порядку денного, на питання № 5: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції оголошенні міським головою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного десятої  Сесії міської ради восьмого 

скликання в цілому: 

«за» - 9 

«проти» - 2 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Взяли участь в обговоренні розгляду Порядку 

денного, запропонували поставити на голосування 

пропозицію депутата Б.Рибчука 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Володимир Рик, 

депутат міської ради 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин - 

міський голова 

Зазначив про повернення до розгляду питання Порядку 

денного та повторного голосування за ним. 

Запропонував поставити на голосування пропозицію 

депутата Б.Рибчука 

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію депутата міської ради Богдана Рибчука - передати Проект рішення 

№ 2777 постійній комісії з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту – на повторний розгляд 

«за» - 7 

«проти» - 1 

«утрим.» - 15 

(Результати поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного чотирнадцятої Сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти Порядок денний чотирнадцятої Сесії міської ради восьмого 
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скликання зі змінами в цілому, в редакції: 
1. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік, (Проєкт № 2782). 

2. Про встановлення місцевих податків і зборів в частині податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на території Бурштинської міської територіальної 

громади, (Проєкт № 2742). 

3. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 

будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та 

поточного ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються за 

рахунок коштів місцевого бюджету та коштів підприємств, установ, організацій, що 

належать до комунальної власності міської територіальної громади, (Проєкт № 2815). 

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 № 2816). 

5. Про встановлення місцевих податків і зборів в частині плати за землю на території 

Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2748).  

6. Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на списання 

та утилізацію основних засобів, (Проєкт № 2769). 

7. Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на списання 

та утилізацію основних засобів, (Проєкт № 2770). 

8. Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на списання 

та утилізацію основних засобів, (Проєкт № 2771). 

9. Про затвердження Статутів закладів загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади у новій редакції, (Проєкт № 2777). 

10. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2020-2021 

навчальний рік, (Проєкт № 2794). 

11. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 

Калуська, б/н в м.Бурштин (прилеглої до території гр. Ружанської Т.З. ТзОВ 

«Вікторія») для будівництва магазину з офісними приміщеннями», (Проєкт № 2795). 

12. Про затвердження містобудівної документації «Про внесення змін до містобудівної 

документації«Детальний план території в м.Бурштин під будівництво і обслуговування 

культової споруди (катехитичний центр) на вул. Шевченка», (Проєкт № 2796). 

13. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний  план 

території  для будівництва  та обслуговування культової споруди між вул. Лісна – 

Квіткова, м.Бурштин, Івано-Франківської області», (Проєкт № 2768). 

14. Про затвердження змін до фінансового плану підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт 

№ 2780).  

15. Про затвердження фінансового плану зі змінами підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт 

№ 2779). 

16. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за 1 

квартал 2021 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області,(Проєкт № 2781). 

17. Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок 

проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного 

підприємства «Центр надання соціальних послуг» Бурштинської міської ради, (Проєкт 

№ 2775). 

18. Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадської організації 

«Федерація вільної боротьби  міста Бурштин» на 2021 рік, (Проєкт № 2778). 

19. Про затвердження Переліку адміністративних  послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції, (Проєкт 

№ 2824). 

20. Про надання дозволу на використання символіки - зображення герба міста, (Проєкт 

№ 2776). 

Земельні проекти 

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

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік,     

(Проєкт № 2825).  

22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в 

оренду ТзОВ «Біос-Комп’ютер» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої  

промисловості по вул.Шевченка,1,1-Е,1-Г,1-Д в м. Бурштин Івано-Франківської 
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області, (Проєкт № 2763).   

23. 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 Антонів Р.І., 

Курдидик В.С., Макойда Я.М., Турчин М.С., Содома М.І., Пригода В.М., Пригода А.В., 

Ожгевич І.І., Зінько М.С., Кліщ Я.І., Курдидик В.С.), (Проєкт № 2783).   

24. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність із земель запасу (КВЦПЗ 16.00) комунальної власності (громадянка Дидик 

Г.М.),(Проєкт № 2784).   

25. Про продовження (поновлення) терміну договорів оренди земельних ділянок 

(приватні підприємці Колибаб'юк М.П., Савків С.В.), (Проєкт № 2785).    

26. Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту села Тенетники (громадянка Романів В.М.), (Проєкт № 2786).    

27. 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 

Стефанків Л.М., Урицька І.Б., Мурафа Р.В., Содома М.М., Пархуць Р.І.), (Проєкт № 

2787).   

28. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Мачинський І.М.), (Проєкт № 2788). 

29. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність із земель запасу (КВЦПЗ 16.00) комунальної власності (громадянин 

Костецький Ю.Є.), (Проєкт № 2789).   

30. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок для будівництва індивідуальних  гаражів з передачею у  власність 

(громадяни Шмелиховська О.І., Тейсар О.Д., Гулій Я.Р.), (Проєкт № 2790).   

31. 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 Токар 

О.М., Копаниця О.І. Білик А.М., Пригода В.М.), (Проєкт № 2791).   

32. 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 Петрів 

Л.В., Петрів І.В., Гуменяк О.В., Гладинюк І.Л., Івасина І.Ф., Рега В.Т., Рега Т.С., Івасин 

Л.М., Петрів Т.В., Голод Г.І., Озарків О.Г., Чуйко Л.В., Козловський В.Б., Щепанська 

І.В., Іванців М.С.), (Проєкт № 2793).   

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

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

частки  (паї)  для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва згідно 

Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадяни Курляк Г.Я., Новоженюк 

М.С.), (Проєкт № 2797).   

34. 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 законом (громадяни  Рішко  Г.Г., Дудник О.Є.), 

(Проєкт № 2798).   

35. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадяни Куцій М.Б., Кабан Т.М., Атаманюк Г.С., Галич А.А., Галич Л.Л., 

Пікула В.М., Голуб С.З., Мацькевич П.З., Тейсар О.Д., Яків Г.А., Швидка Л.Л., Кіт Н.І.,         

Мельничук О.Т., Серновька З.Є., Куцій Б.М., Куцій А.М., Куцій Ж.О., Білик М.Я.,  

Писків Г.Ю., Лижичко М.Я., Вирста Я.Й., Галяс С.О., Біда Т.Ю., Біда Ю.М., Біда Г.І.), 

(Проєкт № 2799).   

36. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадяни Робур Л.Й., Рега Л.О., Рега З.Д., Сидорик Л.І., Райздельний Р.В., 

Білик М.Я., Сірко С.О., Човган Г.І., Романів І.М., Ходовицька С.В., Ходовицька О.С.),              

(Проєкт № 2800). 

37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду Фермерському господарству «Метеньки І.М» для іншого 

сільськогосподарського  призначення в с.Старий Мартинів  по  вул.Шевченка,114 В, 

(Проєкт № 2801). 
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38. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадяни Копцюх М.В., Маланій І.С., Рубашна С.Р., Петрів Л.В., Білінська 

В.В., Кучинська Г.М., Микитин Д.С., Медвідь Л.І., Трач Н.М., Пилипів Л.Г., Баран 

О.М., Боднара В.І., Яковишин О.Л.), (Проєкт № 2802). 

39. Про надання попереднього погодження громадянці Іванців Наталії Степанівні на 

продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м.Бурштин по 

вул.Міцкевича,42,(Проєкт № 2803). 

40. 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 Антонів Р.І., Курдидик В.С., 

Макойда Я.М., Турчин Г.О., Пригода В.М., Пригода А.В., Паук П.Й., Ожгевич І.І., 

Зінько М.С., Тернівська І.М.),  (Проєкт № 2804). 

41. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (громадянин Лябига 

А.Б.),        (Проєкт № 2805). 

42. 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 

Пригода С.П., Хміляр Н.Т., Войчишин М.І., Кукула Є.А., Веренька М.І., Швидка Л.Л., 

Писків Г.Ю., Атаманюк В.С., Човган Г.І., Стехна М.Й., Варфоломеєва Г.П.), (Проєкт № 

2806).   

43. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Ліушу Петру 

Івановичу на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Бурштин по вул. 

С.Бандери,105а, (Проєкт № 2807). 

44. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. С.Стрільців, 21-в 

(приватний підприємець Пікула Б.Б.), (Проєкт № 2808). 

45. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м.Бурштин, вул. Р.Шухевича, 16-а 

(громадянин Борисов В.М.), (Проєкт № 2809). 

46. 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 Козловський В.Б., Шкоц 

М.В., Тейсар О.Д., Рогатинська О.В.), (Проєкт № 2810). 

47. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадяни Стехна А.М., Дранута Г.М., Ліуш Н.З., Назар І.З., Яків М.І., 

Шваничик І.Б., Кобель Б.В., Назар Г.М., Шалаш Р.М., Шперналь І.О., Санагурська 

С.М., Робур М.Д., Войтків С.Р., Драгун В.Р., Іванців О.А., Лимаренко Х.І.,Варунків 

Р.П., Варунків Б.Б., Воробець Н.Р., Куцій М.М.,), (Проєкт № 2811).  

48. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадяни Антонів Р.І., Ліхтарович Г.В., Леочко Н.В., Лесюк І.В., Сенів М.М., Содома 

І.П., Паук П.Й., Полоцька І.В.,Гук М.К.,Статкевич І.Я.), (Проєкт № 2812).   

49. 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 Ковальова 

А.Н., Бачинський Ю.О., Сьома Р.М., Войтенко О.О.), (Проєкт № 2813). 

50. 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 Дронь І.С., Медвідь Л.І., 

Войчишин М.І., Веренька М.І., Гладинюк І.Л., Стехна А.М., Галич Л.Л., Кіт Н.І., 

Писків Г.Ю., Швидка Л.Л., Галяс С.О., Атаманюк В.С., Петрів В.Г.), (Проєкт № 2814).    

51. Про надання попереднього погодження громадянки Мазур Ганни Миколаївни на 

продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування 

викупленої нежитлової будівлі в с.Насташине по вул. Б.Хмельницького,25, (Проєкт № 

2817). 

52. Про зарахування земельної ділянки до земель запасу Дем’янівського 
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старостинського округу Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 

2818). 

53. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення з передачею у приватну власність в с.Юнашків 

Бурштинської міської територіальної громади (громадяни Кліщ Микола Миколайович 

та Кліщ Сергій Степанович), (Проєкт № 2819). 

54. Про проведення інвентаризації земельної ділянки на території Бовшівського 

старостинського округу Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 

2820).   

55. Про включення в перелік продажу права оренди земельних ділянок, земельну 

ділянку комунальної власності, для іншого сільськогосподарського призначення 

(КВЦПЗ 01.13), яка пропонується для продажу на земельних торгах (аукціонах), 

(Проєкт № 2821).   

56. 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 № 2822).   

57. Про включення  в перелік продажу права оренди земельних ділянок земельну 

ділянку комунальної власності, з земель запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 

(КВЦПЗ 16.00), яка пропонується для продажу на земельних торгах (аукціонах), 

(Проєкт № 2823). 

58. Відповіді на депутатські запити. 

59. Депутатські запити. 

60. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік, (Проєкт № 2782) 

ДОПОВІЛА: 

О.Петровська 
- начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва, а саме: 
Комісія погоджує проєкт   в новій редакції : 

1.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

 

0110180 

 

«Інша діяльність у сфері державного 

управління» (Програма про Фонд 

міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2021-

2025 роки) 21857,14 

-21857,14 

 

 

КНП «Бурштинська центральна міська 

лакарня  

 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню(капітальний 

ремонт полового відділення КНП 

«Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської 

області(співфінансування)  

-76960,00 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я (комплексна 

Програма «Здоров’я населення 

Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025роки», 

придбання медикаментів ) +76960,00 

 

 

0110150 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад -604550,00 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління 

Програма фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших 

+20000,00 
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видатків, пов’язаних з діяльністю 

Бурштинської міської ради на 2021-

2025 роки (послуги з одноразового 

харчування+20000,00грн. 

 

Програма фінансового забезпечення 

апарату управління Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської 

області на 2021-2025 рр (зменшити 

призначення по п. «Первинні засоби 

пожежогасіння та їх повірка-

3600,00грн. та спрямувати на 

виготовлення печаток та штампів для 

КП «Еко-сервіс»+3600,00грн.)  

 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я (Програма 

фінансової підтримки КНП 

«Бурштинська центральна міська 

лікарня поточний ремонт 

електрообладнання рентгенкабінету 

42006,00грн., ремонт електромережі 

кабінету МРТ 42544,00грн., 

влаштування системи вентиляції і 

кондиціонування в приміщенні 

приймального відділення 

200000,00грн., Влаштування захисту 

від променевого навантаження на 

пацієнтів і обслуговуючого персоналу 

(обшивка стін свинцем) 

рентгенкабінету 300000,00грн ) +84550,00 

+500000,00 

 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек -28000,00  

 

1010160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах +28000,00 

 

 0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти -83900,00  

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти(придбання шкільної 

документації) +40000,00 

 

 

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету  

обласному бюджету 

(співфінансування  на придбання 

ноутбуків для педагогічних 

працівників комунальних закладів 

загальної середньої освіти та їх філій 

для організації дистанційного 

навчання, інших форм здобуття 

загальної середньої освіти з 

використанням технологій 

дистанційного навчання)  

+43900,00 

   -445082,86 +445082,86 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 445082,86грн. 

2.Відповідно до звернень КП «Житловик» та КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради» делегувати 

повноваження на виконання бюджетної програми «Програма благоустрою та розвитку комунального 

господарства міста Бурштин та села Вигівка на 2020-2022роки» на здійснення заходів по косінню 

міської території щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані, що 

надаються на безоплатній основі, не реалізуються на ринку та не беруть участь у господарському  

обороті . 

Внести наступні зміни за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»: 

-зменшити бюджетні призначення по міській раді по «Програма соціально-економічного та 

культурного розвитку  Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (косіння 

трави за територіями)» на суму 210950,00грн. 

- збільшити призначення по   «Програмі благоустрою та розвитку комунального господарства міста 

Бурштин та села Вигівка на 2020-2022 роки» КП «Житловик»+105475,00грн. , КП «Еко-Сервіс 

Бурштинської міської ради»+105475,00грн. 

 і рекомендує прийняти його на черговій сесії. Протокол №11 від 23.06.2021р. 

Окрім цього надала пропозиції: 

- за зверненням відділу освіти - зняти з Програми освіти 11 тис. 

грн. та направити на ремонт автобуса для перевезення дітей; 

- 40 тис. грн. включити для оплати за проект для встановлення 

світлофора на Івано-Франківській автодорозі; 

- виправити технічну помилку – виділення коштів - послуги 

електрообладнання по Бурштинській ЦМЛ з 42544 грн. на 45544 
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грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2782 за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2782 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту комісії та доповідача (наведені вище) № 2782: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни Проєкт № 2782 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2782 (Рішення № 01/14-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/14-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

2. Про встановлення місцевих податків і зборів в частині податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Бурштинської 

міської територіальної громади, (Проєкт № 2742) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар – 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, а саме: 
Комісія погоджує проєкт зі змінами відповідно до додатку1 і рекомендує 

прийняти його на черговій сесії: 

Додаток до проекту рішення №2742 

Про встановлення місцевих податків і зборів в частині податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки на території Бурштинської міської 

територіальної громади внести зміни у дод 1 до рішення, а саме: 

- за кодом «1212.2» Дитячі та сімейні табори відпочинку замінити ставку 
податку для юридичних осіб із «0,500» на ставку «0,300», для фізичних осіб 

із ставки «0,500» на «0,300»;  

- за кодом «1220.2» Будівлі фінансового обслуговування  замінити ставку 
податку для юридичних осіб із «0,700» на ставку «0,600», для фізичних осіб 

із ставки «0,700» на «0,600»;  

- за кодом «1220.5» Адміністративно-побутові будівлі промислових 
підприємств замінити ставку податку для юридичних осіб із «0,700» на 

ставку «0,500», для фізичних осіб із ставки «0,700» на «0,500»; 

- за кодом «1230.1» Торгові центри, універмаги, магазини замінити ставку 
податку для юридичних осіб із «0,500» на ставку «0,250», для фізичних осіб 

із ставки «0,300» на «0,200»;  

- за кодом «1230.3» Станції технічного обслуговування автомобілів замінити 

ставку податку для юридичних осіб із «0,500» на ставку «0,300»; 

- за кодом «1230.4» Їдальні, кафе, закусочні тощо замінити ставку податку 
для фізичних осіб із «0,300» на ставку «0,200»; 

- за кодом «1230.5» Бази та склади підприємств торгівлі і громадського 

харчування замінити ставку податку для юридичних осіб із «0,500» на ставку 
«0,250», для фізичних осіб із ставки «0,300» на «0,200»;  

- за кодом «1230.6» Будівлі підприємств побутового обслуговування 

замінити ставку податку для юридичних осіб із «0,500» на ставку «0,250», 
для фізичних осіб із ставки «0,300» на «0,200»;  

- за кодом «1230.9» Будівлі торговельні інші замінити ставку податку для 

юридичних осіб із «0,500» на ставку «0,250», для фізичних осіб із ставки 
«0,300» на «0,200»;  

- за кодом «1241.7» Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, 

телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо замінити ставку 
податку для юридичних осіб із «0,500» на ставку «0,300»;  

- за кодом «1242.1» Гаражі наземні замінити ставку податку для фізичних 

осіб із «0,100» на ставку «0,200»;  
- за кодом «1252.3» Силоси для зерна замінити ставку податку для 

юридичних осіб із «0,600» на ставку «0,250», для фізичних осіб із ставки 

«0,600» на «0,250»;  
- за кодом «1252.4» Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 

замінити ставку податку для юридичних осіб із «0,800» на ставку «0,500», 

для фізичних осіб із ставки «0,800» на «0,300»;  
- за кодом «1252.5» Склади спеціальні товарні замінити ставку податку для 

юридичних осіб із «0,500» на ставку «0,250», для фізичних осіб із ставки 
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«0,500» на «0,200»;  

- за кодом «1252.6» Холодильники замінити ставку податку для юридичних 

осіб із «0,500» на ставку «0,250», для фізичних осіб із ставки «0,500» на 
«0,200»;  

- за кодом «1252.7» Складські майданчики замінити ставку податку для 

юридичних осіб із «0,500» на ставку «0,250», для фізичних осіб із ставки 
«0,500» на «0,200»;  

- за кодом «1252.8» Склади універсальні замінити ставку податку для 

юридичних осіб із «0,500» на ставку «0,250», для фізичних осіб із ставки 
«0,500» на «0,200»;  

- за кодом «1252.9» Склади та сховища інші замінити ставку податку для 

фізичних осіб із ставки «0,500» на «0,200»;  
- за кодом «1261.1» Театри, кінотеатри та концертні зали замінити ставку 

податку для юридичних осіб із «0,500» на ставку «0,200», для фізичних осіб 

із ставки «0,500» на «0,200»;  
- за кодом «1262.3» Технічні центри замінити ставку податку для юридичних 

осіб із «0,500» на ставку «0,250»; 

- за кодом «1264.3» Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові 
будинки замінити ставку податку для юридичних осіб із «0,200» на ставку 

«0,100», для фізичних осіб із ставки «0,200» на «0,100»;  
- за кодом «1264.6» Санаторії, профілакторії та центри функціональної 

реабілітації замінити ставку податку для юридичних осіб із «0,200» на ставку 

«0,500»; 
- за кодом «1271.3» Будівлі для зберігання зерна замінити ставку податку для 

юридичних осіб із «0,500» на ставку «0,100».  

Протокол №10 від 17.06.2021р.        

ВИСТУПИЛИ: 

Володимир Рик, 

депутат міської ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу, надали пропозиції, в т.ч. щодо 

системного підходу та аналізу сприятливих умов для 

покращення залучення інвестицій. Окреслили кроки та 

плани для покращення інвестиційного клімату. 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2742 за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2742 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії - до проекту рішення № 2742: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИ РІШИЛИ: Підтримати зміни комісії,  Проєкт № 2742 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2742 (Рішення № 02/14-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні 

вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального та поточного ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що 

споруджуються за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів підприємств, 

установ, організацій, що належать до комунальної власності міської 

територіальної громади, (Проєкт № 2815) 

ДОПОВІЛА: 

М.Назар – 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії  
Комісія погоджує проєкт  зі змінами , а саме: Встановити розмір кошторисної 

заробітної плати  12000,00грн.  і рекомендує прийняти його на черговій сесії. 

Протокол №10 від 17.06.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2815 за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2815 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни комісії (наведені вище) до проекту рішення № 2815: 



13 
 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2815 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2815 (Рішення № 03/14-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/14-21 в цілому (рішення додається) 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Взяв участь в обговоренні Проєкту рішення. 

Надав протокольне доручення - М.Назар – надати 

інформацію про кількість робочих місць (одиниць) в 

суб’єктів господарювання в будівельній галузі 

(зареєстровано , сплата податків т.ін.) 
 

СЛУХАЛИ: 

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 № 2816) 

ДОПОВІЛА: 

М.Назар – 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2816 (Рішення № 04/14-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про встановлення місцевих податків і зборів в частині плати за землю 

на території Бурштинської міської територіальної громади,           

(Проєкт № 2748) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця - 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 
Висновки та пропозиції спільної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва та з питань земельних відносин, 
природокористування, планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

Комісія погоджує Проект рішення зі змінами згідно додатків до даного 
проекту рішення та рекомендує винести на розгляд сесії - Протокол 

спільної  комісії №9 від 23.06.2021 

ВИСТУПИЛИ: 

Богдан Рибчук, 
депутат міської ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу, зазначили про прийняті 

висновки та рекомендації до проекту рішення 

прийняті на спільному засідання комісій 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2748 за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2748 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни комісії до проекту рішення № 2748: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2748 
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ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2748 (Рішення № 05/14-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
6. Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 

на списання та утилізацію основних засобів, (Проєкт № 2769) 

ДОПОВІЛА: 

І.Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2769 (Рішення № 06/14-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
7. Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 

на списання та утилізацію основних засобів, (Проєкт № 2770) 

ДОПОВІЛА: 

І.Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2770 (Рішення № 07/14-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
8. Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 

на списання та утилізацію основних засобів, (Проєкт № 2771) 

ДОПОВІЛА: 

І.Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2771 (Рішення № 08/14-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження Статутів закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади у новій редакції,                 

(Проєкт № 2777) 

ДОПОВІЛА: 

І.Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

Богдан Рибчук, 
депутат міської ради 

Взяв участь в обговоренні Проєкту рішення, задав 

питання доповідачу. 

Вніс пропозицію щодо відкладення (зняти з розгляду) 

проекту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відкладення (зняття з розгляду) проєкт № 2777: 

«за» - 7 

«проти» - 1 

«утрим.» - 12 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення (пропозиція щодо відкладення) не прийнято, оскільки не отримало 

необхідної більшості голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 

26 депутатів та міський голова, Проєкт № 2777 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2777 (Рішення № 09/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 1 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
10. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2020-

2021 навчальний рік, (Проєкт № 2794) 

ДОПОВІЛА: 

І.Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИЛИ: 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради  Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу, в т.ч.: 

- щодо економії коштів за харчування,  

- щодо надбавки за престижність -15%,  

- щодо заробітної плати водіям шкільних автобусів 

(відповідність її нарахування) 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Іван Пізь, депутат 

міської ради  

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2794 (Рішення № 10/14-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин -

міський голова 
Оголосив перерву, відповідно до регламенту 

Оголошено перерву на 15 хвилин 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по 

вул. Калуська, б/н в м.Бурштин (прилеглої до території гр. Ружанської Т.З. 

ТзОВ «Вікторія») для будівництва магазину з офісними приміщеннями», 

(Проєкт № 2795) 

ДОПОВІЛА: 

Т.Білоока - 

завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2795 (Рішення № 11/14-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження містобудівної документації «Про внесення змін до 

містобудівної документації «Детальний план території в м.Бурштин під 

будівництво і обслуговування культової споруди (катехитичний центр) на вул. 

Шевченка», (Проєкт № 2796) 

ДОПОВІЛА: 

Т.Білоока - 

завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

 Ознайомила з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2796 (Рішення № 12/14-21) в цілому: 
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«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний  план території  для будівництва  та обслуговування культової 

споруди між вул. Лісна – Квіткова, м.Бурштин, Івано-Франківської області», 

(Проєкт № 2768) 

ДОПОВІЛА: 

Т.Білоока - 

завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

 Ознайомила з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2768 (Рішення № 13/14-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про затвердження змін до фінансового плану підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, 

(Проєкт № 2780) 

ДОПОВІВ: 

В.Василик - директор 

КНП «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня» 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2780 (Рішення № 14/14-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження фінансового плану зі змінами підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області, (Проєкт № 2779) 

ДОПОВІВ: 

В.Василик - 

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна міська 

лікарня» 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2779 (Рішення № 15/14-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/14-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

16. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за 

1 квартал 2021 року Комунального некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області, (Проєкт № 2781) 

ДОПОВІВ: 

В.Василик - 

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна міська 

лікарня» 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2781 (Рішення № 16/14-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

17. Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок 

проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального 

некомерційного підприємства «Центр надання соціальних послуг» 

Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2775) 

ДОПОВІВ: 

В.Чуйко – 

заступник міського 

голови 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИЛИ: 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 
Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задав 

питання доповідачу, надав пропозиції, в т.ч.: 

- щодо доручення – внесення змін до Положення про 

КНП «Центр надання соціальних послуг» 

Бурштинської міської ради в частині визначення 

органу управління юридичної особи; 

- щодо визначення адреси (місцезнаходження) КНП 
Василь Андрієшин – 

міський голова 
Надав доручення доопрацювати попередні рішення, 

Положення про КНП (з питань зазначених вище) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2775 (Рішення № 17/14-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
18. Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадської 

організації «Федерація вільної боротьби  міста Бурштин» на 2021 рік,    

(Проєкт № 2778) 

ДОПОВІЛА: 

М.Козар – 

начальник відділу 

молоді і спорту 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2778 (Рішення № 18/14-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/14-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
19. Про затвердження Переліку адміністративних  послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій 

редакції, (Проєкт № 2824) 

ДОПОВІЛА: 

С.Видай - 

начальник відділу 

«ЦНАП» 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій, а саме: 

- Постійна комісія з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту; 
- Постійна комісія з питань гуманітарної сфери - Комісія 

підтримує проєкт рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради без змін.  

Також комісія рекомендує закласти кошти при формуванні бюджету на 
2022 рік для придбання  транспорту  в ЦНАП, оскільки необхідно 

забезпечити кур’єрську доставку документів у Галицький РВДМС, 

Галицький ДРАЦ, відділення держгеокадастру та для забезпечення 
доставки результатів звернення у віддалені робочі місця ЦНАП, що 

знаходяться у десяти старостинських округах Бурштинської громади. 

Протокол №10 від 16.06.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2824 (Рішення № 19/14-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
20. Про надання дозволу на використання символіки - зображення герба міста,  

(Проєкт № 2776) 

ДОПОВІЛА: 
Н.Василащук – 

депутат міської ради 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2776 (Рішення № 20/14-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

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

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2021 рік, (Проєкт № 2825) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії – 
Висновки та пропозиції спільної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва та з питань земельних відносин, 
природокористування, планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

Комісія погоджує зі змінами згідно додатку №1 та винести на розгляд 
сесії. Протокол спільної  комісії № 8 від 18.06.2021. 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин – 

міський голова 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу, провели обговорення доцільності 

проведення заходів з захисту від затоплення і 

підтоплення – вул.Міцкевича в м.Бурштині,  

надали пропозиції до проекту рішення, в т.ч.: 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Іван Пізь, депутат 

міської ради 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Зазначив на формування проекту рішення – змін до 

Переліку природоохоронних заходів із зазначенням 

змін до рішення, яким було затверджено Перелік 

природоохоронних заходів (первинне рішення від 

02.03.2021) 

Андрій Савчак, 

депутат міської ради 

Вніс пропозицію – замінити суму з – аварійна заміна 

насосів на каналізаційних очисних спорудах в селі 
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Задністрянське з 20,418 тис.грн. на 125 тис.грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2825 за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2825 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення – напрацьовані спільною комісією за Додатком, 

та озвучені депутатами (нав.вище), № 2825: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2825 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2825 (Рішення № 21/14-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду ТзОВ «Біос-Комп’ютер» для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої  промисловості по вул.Шевченка,1,1-Е,1-Г,1-Д в м. 

Бурштин Івано-Франківської області, (Проєкт № 2763) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2763 (Рішення № 22/14-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

23. 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 Антонів Р.І., Курдидик В.С., Макойда Я.М., Турчин 

М.С., Содома М.І., Пригода В.М., Пригода А.В., Ожгевич І.І., Зінько М.С., 

Кліщ Я.І., Курдидик В.С.), (Проєкт № 2783) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2783 (Рішення № 23/14-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/14-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

24. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність із земель запасу (КВЦПЗ 16.00) комунальної власності 

(громадянка Дидик Г.М.), (Проєкт № 2784) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2784 (Рішення № 24/14-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
25. Про продовження (поновлення) терміну договорів оренди земельних 

ділянок (приватні підприємці Колибаб'юк М.П., Савків С.В.), (Проєкт № 2785) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2785 (Рішення № 25/14-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

26. Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту села Тенетники (громадянка 

Романів В.М.), (Проєкт № 2786) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця-

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії. 

Висловив прохання – врахувати рекомендацію 

виправити тех. правку щодо площі зем. ділянки 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2786 (Рішення № 26/14-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

27. 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 Стефанків Л.М., Урицька І.Б., Мурафа Р.В., 

Содома М.М., Пархуць Р.І.), (Проєкт № 2787) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2787 (Рішення № 27/14-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/14-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
28. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Мачинський І.М.), (Проєкт № 2788) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2788 (Рішення № 28/14-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/14-21 в цілому (рішення додається) 
 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив обідню перерву, відповідно до регламенту 

– (на 1 год.20 хв.) до 14:15 год. 

Обідня перерва 
 

СЛУХАЛИ: 

29. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність із земель запасу (КВЦПЗ 16.00) комунальної власності 

(громадянин Костецький Ю.Є.), (Проєкт № 2789) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2789 (Рішення № 29/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

30. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок для будівництва індивідуальних  гаражів з передачею у  

власність (громадяни Шмелиховська О.І., Тейсар О.Д., Гулій Я.Р.),         

(Проєкт № 2790) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2790 (Рішення № 30/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

31. 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 Токар О.М., Копаниця О.І. Білик А.М., Пригода В.М.),         

(Проєкт № 2791) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2791 (Рішення № 31/14-21) в цілому: 
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«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

32. 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 Петрів Л.В., Петрів І.В., Гуменяк О.В., Гладинюк І.Л., Івасина 

І.Ф., Рега В.Т., Рега Т.С., Івасин Л.М., Петрів Т.В., Голод Г.І., Озарків О.Г., 

Чуйко Л.В., Козловський В.Б., Щепанська І.В., Іванців М.С.),                   

(Проєкт № 2793) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2793 (Рішення № 32/14-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

33. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельні частки  (паї)  для ведення товарного  

сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на 

спадщину за заповітом (громадяни Курляк Г.Я., Новоженюк М.С.),        

(Проєкт № 2797) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2797 (Рішення № 33/14-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

34. 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 законом (громадяни  Рішко  Г.Г., Дудник О.Є.), (Проєкт № 2798)   

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2798 (Рішення № 34/14-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/14-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

35. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадяни Куцій М.Б., Кабан Т.М., Атаманюк Г.С., 

Галич А.А., Галич Л.Л., Пікула В.М., Голуб С.З., Мацькевич П.З., Тейсар О.Д., 

Яків Г.А., Швидка Л.Л., Кіт Н.І.,         Мельничук О.Т., Серновька З.Є., Куцій 

Б.М., Куцій А.М., Куцій Ж.О., Білик М.Я.,  Писків Г.Ю., Лижичко М.Я., 

Вирста Я.Й., Галяс С.О., Біда Т.Ю., Біда Ю.М., Біда Г.І.), (Проєкт № 2799)   

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2799 (Рішення № 35/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/14-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

36. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадяни Робур Л.Й., Рега Л.О., Рега З.Д., Сидорик 

Л.І., Райздельний Р.В., Білик М.Я., Сірко С.О., Човган Г.І., Романів І.М., 

Ходовицька С.В., Ходовицька О.С.), (Проєкт № 2800) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2800 (Рішення № 36/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/14-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду Фермерському господарству «Метеньки І.М» для іншого 

сільськогосподарського призначення в с.Старий Мартинів  по  вул.Шевченка, 

114 В, (Проєкт № 2801) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2801 (Рішення № 37/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 37/14-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

38. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадяни Копцюх М.В., Маланій І.С., Рубашна С.Р., 

Петрів Л.В., Білінська В.В., Кучинська Г.М., Микитин Д.С., Медвідь Л.І., Трач 

Н.М., Пилипів Л.Г., Баран О.М., Боднара В.І., Яковишин О.Л.),               

(Проєкт № 2802) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2802 (Рішення № 38/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 38/14-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

39. Про надання попереднього погодження громадянці Іванців Наталії 

Степанівні на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості в м.Бурштин по вул.Міцкевича,42, (Проєкт № 2803) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2803 (Рішення № 39/14-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39/14-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

40. 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 

Антонів Р.І., Курдидик В.С., Макойда Я.М., Турчин Г.О., Пригода В.М., 

Пригода А.В., Паук П.Й., Ожгевич І.І., Зінько М.С., Тернівська І.М.),    

(Проєкт № 2804) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2804 (Рішення № 40/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 40/14-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

41. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність 

(громадянин Лябига А.Б.),  (Проєкт № 2805) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2805 (Рішення № 41/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41/14-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

42. 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 Пригода С.П., Хміляр Н.Т., Войчишин 

М.І., Кукула Є.А., Веренька М.І., Швидка Л.Л., Писків Г.Ю., Атаманюк В.С., 

Човган Г.І., Стехна М.Й., Варфоломеєва Г.П.), (Проєкт № 2806)  

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця - 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2806 (Рішення № 42/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42/14-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

43. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Ліушу 

Петру Івановичу на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості в м. Бурштин по вул. С.Бандери,105а, (Проєкт № 2807) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2807 (Рішення № 43/14-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
44. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. С.Стрільців, 21-в 

(приватний підприємець Пікула Б.Б.), (Проєкт № 2808) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2808 (Рішення № 44/14-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 44/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
45. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. Р.Шухевича, 16-а 

(громадянин Борисов В.М.), (Проєкт № 2809) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2809 (Рішення № 45/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 45/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

46. 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 Козловський В.Б., Шкоц М.В., Тейсар О.Д., Рогатинська О.В.), 

(Проєкт № 2810) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2810 (Рішення № 46/14-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 46/14-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

47. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадяни Стехна А.М., Дранута Г.М., Ліуш Н.З., 

Назар І.З., Яків М.І., Шваничик І.Б., Кобель Б.В., Назар Г.М., Шалаш Р.М., 

Шперналь І.О., Санагурська С.М., Робур М.Д., Войтків С.Р., Драгун В.Р., 

Іванців О.А., Лимаренко Х.І.,Варунків Р.П., Варунків Б.Б., Воробець Н.Р., 

Куцій М.М.,), (Проєкт № 2811) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2811 (Рішення № 47/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

48. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Антонів Р.І., Ліхтарович Г.В., Леочко Н.В., 

Лесюк І.В., Сенів М.М., Содома І.П., Паук П.Й., Полоцька І.В., Гук М.К., 

Статкевич І.Я.), (Проєкт № 2812) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2812 в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення не прийнято (відповідно до абз.2 ч.2 ст.59 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

ВИСТУПИЛИ: 

Ігор Харів, депутат 

міської ради 
Наголосив, що він був присутній, але не зміг 

проголосувати через збій в роботі пульта 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Відповідно до надходження усної заяви (зазначеної 

вище) – вніс пропозицію про проведення 

повторного голосування з даного проекту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ 

(повторно): 

Про прийняття проєкту рішення № 2812 (Рішення № 48/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

49. 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 Ковальова А.Н., Бачинський Ю.О., Сьома Р.М., 

Войтенко О.О.), (Проєкт № 2813) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно -

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2813 (Рішення № 49/14-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 49/14-21 в цілому (рішення додається) 
 



27 
 

СЛУХАЛИ: 

50. 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 Дронь І.С., Медвідь Л.І., Войчишин М.І., Веренька М.І., 

Гладинюк І.Л., Стехна А.М., Галич Л.Л., Кіт Н.І., Писків Г.Ю., Швидка Л.Л., 

Галяс С.О., Атаманюк В.С., Петрів В.Г.), (Проєкт № 2814) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2814 (Рішення № 50/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

51. Про надання попереднього погодження громадянки Мазур Ганни 

Миколаївни на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення для обслуговування викупленої нежитлової будівлі в 

с.Насташине по вул. Б.Хмельницького,25, (Проєкт № 2817) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2817 (Рішення № 51/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 51/14-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
52. Про зарахування земельної ділянки до земель запасу Дем’янівського 

старостинського округу Бурштинської міської територіальної громади, 

(Проєкт № 2818) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії. 
За зауваженням начальника юридичного відділу, 

здійснив корегування в назві і за текстом проекту 

рішення в частині зміни -     
«Про зарахування земельної ділянки до земель запасу Дем’янівського 
старостинського округу Бурштинської міської територіальної 

громади» на - 

Про зарахування земельної ділянки до земель 
запасу Бурштинської міської ради на території 

Дем’янівського старостинського округу 

1. Зарахувати земельну ділянку загальною орієнтовною площею 15,00 
га розташовану в урочищі «Середній горб» в с. Дем’янів до земель 

запасу Бурштинської міської ради. 

2. Надати дозвіл виконавчому комітету Бурштинської міської ради на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства загальною орієнтовною площею 
15,00 га розташовану в урочищі «Середній горб» в с.Дем’янів 

Бурштинської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2818 за основу: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2818 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (напрацьовані в ході засідання сесії) - до проекту рішення № 2818: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИ РІШИЛИ: Підтримати зміни комісії,  Проєкт № 2818 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2818 (Рішення № 52/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 52/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

53. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення з передачею у приватну 

власність в с.Юнашків Бурштинської міської територіальної громади 

(громадяни Кліщ Микола Миколайович та Кліщ Сергій Степанович),    

(Проєкт № 2819) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії. 
Наголосив про висновок юридичного відділу щодо даного 

проекту рішення 

ВИСТУПИЛИ: 

М.Михайлишин – 

начальник 

юридичного відділу 

Прокоментувала висновок, підсумком якого є, що 

Бурштинська міська рада не вправі приймати 

рішення щодо затвердження проектів землеустрою в 

запропонованій редакції зазначеним громадянам, в 

порядку спадкування, щодо земельних ділянок, речове 

право на які не було зареєстровано згідно чинного 

законодавства за спадкодавцями 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Зазначив, що відповідно до наведеного висновку 

необхідно відмовити в затвердженні проекту 

землеустрою, в зв’язку із чим відкорегувати проект 

рішення за текстом 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2819 за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 2819 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни запропоновані і скореговані доповідачем - відмовити в 

затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок - за 

текстом, Проект рішення № 2819: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни (наведені вище), Проєкт № 2819 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2819 (Рішення № 53/14-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 53/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
54. Про проведення інвентаризації земельної ділянки на території 

Бовшівського старостинського округу Бурштинської міської територіальної 

громади, (Проєкт № 2820) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, а саме: 
Комісія пропонує внести зміни в Проект рішення  
-з заголовну та пункту 1 вилучити слова: Бовшівського старостинського 

округу; 
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-доповнити пунктами: 

•Надати дозвіл виконавчому комітету Бурштинської міської ради на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, загальною 

орієнтовною площею 5,0 га розташовану за межами населеного пункту 

с. Різдвяни Бурштинської міської територіальної громади 
•Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на 

земельно-екологічний відділ (Володимир Копаниця) 

та рекомендує винести на розгляд сесії. 

Протокол №12 від 18.06.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2820 за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2820 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії - до проекту рішення № 2820: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИ РІШИЛИ: Підтримати зміни комісії,  Проєкт № 2820 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2820 (Рішення № 54/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 54/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

55. Про включення в перелік продажу права оренди земельних ділянок, 

земельну ділянку комунальної власності, для іншого сільськогосподарського 

призначення (КВЦПЗ 01.13), яка пропонується для продажу на земельних 

торгах (аукціонах), (Проєкт № 2821) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2821 (Рішення № 55/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 55/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

56. 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 № 2822) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2822: 

«за» - 12 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський 

голова, Проєкт № 2822 

ВИСТУПИВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Зазначив, що відповідно до регламенту, якщо 

проект рішення не прийнятий «в цілому», ставиться 

на голосування «за основу» і надалі застосовується 

процедура голосування, передбачена ч. 8-11 статті 
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44 регламенту (ч.11 - по пунктах) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2822 за основу: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2822 за основу 

ВИСТУПИЛИ: 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Запропонував відкорегувати проект рішення – за 

пунктами з окремими земельними ділянками 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Оголосив перерву (для редагування проекту 

рішення – за пунктами (без додатку) 

Оголошено перерву на 5 хвилин 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк – 

секретар ради 

Запропонував поставити на голосування 

відкорегований проект рішення по пунктах 

(відповідно до регламенту) з окремими земельними 

ділянками (без додатку), а саме: 
 

1. Включити, в перелік продажу права оренди земельних 
ділянок земельну ділянку орієнтовною площею 0,21 га комунальної 

власності, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(КВЦПЗ 03.07), землі громадської забудови, в м. Бурштин по вул. 
С.Бандери, яка пропонується для продажу на земельних торгах 

(аукціонах).  

1.1. Міському голові укласти тристоронній договір між 
міською радою, виконавцем земельних торгів та виконавцем робіт із 

землеустрою на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07), землі громадської 

забудови, орієнтовною площею 0,21 га, яка розташована в межах 
населеного пункту міста Бурштин по вул. Степана Бандери. 
 

2. Включити, в перелік продажу права оренди земельних 

ділянок земельну ділянку орієнтовною площею 0,06 га комунальної 
власності, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(КВЦПЗ 03.07), землі громадської забудови, в м. Бурштин по вул. 

Січ.Стрільців, яка пропонується для продажу на земельних торгах 
(аукціонах). 

2.1. Міському голові укласти тристоронній договір між міською радою, 

виконавцем земельних торгів та виконавцем робіт із землеустрою на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі (КВЦПЗ 03.07), землі громадської забудови, орієнтовною 

площею 0,06 га, яка розташована в межах населеного пункту міста 

Бурштин по вул. Січових Стрільців. 
 

3. Включити, в перелік продажу права оренди земельних 

ділянок земельну ділянку орієнтовною площею 0,014 га комунальної 

власності, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(КВЦПЗ 03.07), землі громадської забудови, в м. Бурштин по вул. 

Шухевича, яка пропонується для продажу на земельних торгах 

(аукціонах). 
3.1. Міському голові укласти тристоронній договір між міською радою, 

виконавцем земельних торгів та виконавцем робіт із землеустрою на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (КВЦПЗ 03.07), землі громадської забудови, орієнтовною 
площею 0,014 га, яка розташована в межах населеного пункту міста 

Бурштин по вул. Шухевича. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни п.1, п.1.1. - до проекту рішення № 2822: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни п.1, п.1.1.,  Проєкт № 2822 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни п.2, п.2.1. - до проекту рішення № 2822: 

 «за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни п.2, п.2.1.,  Проєкт № 2822 

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни п.3, п.3.1. - до проекту рішення № 2822: 

«за» - 9 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (п.3, п.3.1.), оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та 

міський голова, Проєкт № 2822 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2822 (Рішення № 56/14-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 56/14-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

57. Про включення  в перелік продажу права оренди земельних ділянок 

земельну ділянку комунальної власності, з земель запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам) (КВЦПЗ 16.00), яка пропонується для 

продажу на земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2823) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, а саме: 
Комісія пропонує внести зміни до Проекту рішення доповнивши: 
-Мотивувальну частину, словами: та протокол №5 від 14.06.2021 р.; 

-В пункт 1 внести зміну: Старий Мартинів замінити на Різдвяни; 

-Проект рішення двома пунктами, а саме: 
•Включити в перелік земельних ділянок, продаж яких пропонується на 

земельних торгах (аукціонах), земельну ділянку розташовану в межах 

населеного пункту с. Насташине з відповідним кадастровим номером 
2621285700:02:001:0582, площею 61,5885 га, (КВЦПЗ 16.00), зі зміною 

цільового призначення земельної ділянки - для ведення фермерського 

господарства (КВЦПЗ 01.02), виду земельних угідь (КВЗУ) 002.03 – 
багаторічні насадження (земельні ділянки для насаджень плодів, ягід, 

лікарських трав). 

•Міському голові укласти три сторонній договір між міською радою, 
виконавцем земельних торгів та виконавцем робіт із землеустрою на 

виконання робіт з виготовлення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки розташовану в межах 
населеного пункту с. Насташине з відповідним кадастровим номером 

2621285700:02:001:0582, площею 61,5885 га, (КВЦПЗ 16.00), зі зміною 

цільового призначення земельної ділянки - для ведення фермерського 
господарства (КВЦПЗ 01.02), виду земельних угідь (КВЗУ) 002.03 – 

багаторічні насадження (земельні ділянки для насаджень плодів, ягід, 

лікарських трав). 
-та винести на розгляд сесії. Протокол №12 від 18.06.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2823 за основу: 

«за» - 10 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський 

голова, Проєкт № 2823 

 

 

 58. Відповіді на депутатські запити - відсутні 
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СЛУХАЛИ: 
59. Депутатські запити: 

59.1. Депутатський запит П.Савка 

ДОПОВІВ: 

Петро 

Савка, 

депутат 

міської 

ради 

       З часу здачі в експлуатацію будинку № 8 на вулиці В.Стуса в місті 

Бурштині, дощові води стікають з дороги – вул.Стуса – Коновальця, попри 

останні два під’їзди цього будинку. 

      Прохання дати доручення виготовити кошторисну документацію 

для виконання певних робіт з водовідведення – заходи від 

підтоплення і затоплення прибудинкової території будинку № 8 

вул.В.Стуса в місті Бурштині 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття (підтримання) запиту – процедурне рішення: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення – підтримати депутатський запит 
 

СЛУХАЛИ: 60. Різне 

ВИСТУПИЛИ: 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

Про надання повної відповіді на депутатський запит 

щодо наявності на території громади об’єктів 

нерухомості (тимч. споруд) суб’єктів господарювання 

всіх форм власності, та плати за землю під ними 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Володимиру Копаниці – надати повну відповідь 

відповідно до депутатського запиту 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради 

- Щодо інформації про проекти рішень, які зняті з 

розгляду або неприйняті радою; 

- Щодо передбачення на веб-сайті міської ради – де 

розміщені рішення міської ради - таблиці із 

голосуванням депутатів 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Надав короткі пояснення з поставлених питань 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

- Щодо прийняття виконавчим комітетом міської ради 

тарифів на теплопостачання та гарячу воду – як вони 

економічно обґрунтовані?; 

- Щодо ремонту дороги – вулиці Стуса - Коновальця 

 

 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк, 

секретар ради 

Оголосив чотирнадцяту Сесію міської ради       

восьмого  скликання  закритою 

 

Примітка: відеотрансляцію чотирнадцятої Сесії міської ради восьмого скликання розміщено на 

офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні документи» 

 

 

 

      Міський голова                                                                      Василь Андрієшин 


