УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 16 червня 2021

м.Бурштин

№ 370

Про скликання чотирнадцятої сесії
Бурштинської міської ради восьмого скликання
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42, статті 46 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»:
1. Скликати чотирнадцяту сесію Бурштинської міської ради восьмого скликання
29 червня 2021 року, о 10:00 год., в приміщенні Будинку культури ім.Тараса Шевченка вул. Степана Бандери, 60, м.Бурштин.
Проєкт порядку денного 14-ї сесії Бурштинської міської ради восьмого скликання:
1. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік,
(Проєкт № 2782).
Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового віддіу.
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).
Доповідач: М.Назар - начальник відділу економіки і промисловості.
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).
Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки.

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).
Доповідач: Т.Білоока - завідувач сектору містобудування та архітектури.
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).
Доповідач: В.Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня».
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).
Доповідач: В.Чуйко – заступник міського голови.
17. Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадської організації «Федерація
вільної боротьби міста Бурштин» на 2021 рік, (Проєкт № 2778).
Доповідач: М.Козар – начальник відділу молоді і спорту.
18. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр
надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції,
(Проєкт № 2824).
Доповідач: С.Видай - начальник відділу «ЦНАП».
19. Про надання дозволу на використання символіки - зображення герба міста,
(Проєкт № 2776).
Доповідач: Н.Василащук – депутат міської ради.
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).
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., Ходовицька С.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).
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).
Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу.
60. Відповіді на депутатські запити.
61. Депутатські запити.
62. Різне.
2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести чотирнадцяту
сесію Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для громадян.
3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу міської ради своєчасно та
якісно підготувати матеріали на пленарне засідання сесії.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Василь Андрієшин

Підготував:
Секретар міської ради

Погодив:
Юридичний відділ:

Роман Іванюк

