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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

шістнадцятої Сесії міської ради восьмого скликання 

Від 30 липня 2021 року                                                                                             м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 16:05 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії:   22 депутати міської ради (список додається); 

Відсутні на сесії: -  

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 4 (чотири) депутати: – Марія Оршуляк, Петро Савка, Дмитро Симак, Олена Тріщук 

 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк – 
секретар міської ради 

Оголосив шістнадцяту Сесію міської ради восьмого 

скликання відкритою 

СЛУХАЛИ: 
Про порядок денний шістнадцятої чергової сесії міської ради восьмого 

скликання 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк – 

секретар ради 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт Порядку денного 

шістнадцятої чергової сесії міської ради восьмого скликання: 

1.Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року, (Проєкт № 2932). 

2.Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік, (Проєкт № 2933). 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу. 

3.Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 № 06/2-20, (Проєкт № 2944). 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості. 

4.Про внесення змін в додаток 1 до Програми забезпечення діяльності Центру 

надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради на 2021-2022 роки, 

(Проєкт № 2830). 

Доповідач: С.Видай - начальник відділу ЦНАП. 

5.Про затвердження Програми надання ритуальних послуг та утримання кладовищ 

в Бурштинській міській територіальній громаді на 2021-2025 рр., (Проєкт № 2831). 

6.Щодо умов прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади об’єкта соціальної інфраструктури державної форми 

власності та об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО», (Проєкт № 2950). 

Доповідач: І.Бандура – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна. 

7.Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 2021-2025 

роки Бурштинської міської територіальної громади, затвердженої рішенням 

Бурштинської міської ради від 11.12.2020 р. № 21/2-20, (Проєкт № 2837). 

Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 

8.Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 30 березня 2021 

року № 01/10-21 «Про перейменування та реорганізацію закладів загальної 

середньої освіти Бурштинської територіальної громади», (Проєкт № 2826). 

Доповідач: Б.Рибчук – депутат міської ради. 

9.Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 

2021 рік, (Проєкт № 2931). 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

Земельні питання 

10.Про надання дозволу НЕК «Укренерго» на розроблення робочого проекту 

землеустрою щодо зняття, перенесення, складування, зберігання та повернення 

поверхневого родючого шару ґрунту, (Проєкт № 2924). 

11.Про надання дозволу НЕК «Укренерго» на розроблення робочого проекту 

землеустрою щодо зняття, перенесення, складування, зберігання та повернення 

поверхневого родючого шару ґрунту, (Проєкт № 2925). 

12.Про надання дозволу НЕК «Укренерго» на розроблення робочого проекту 
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землеустрою щодо зняття, перенесення, складування, зберігання та повернення 

поверхневого родючого шару ґрунту, (Проєкт № 2926). 

13.Про надання дозволу ТзОВ «Рибгосп Бурштинський» на складання проекту 

землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг в м. Бурштин 

по вул. Л.Українки, (Проєкт № 2930). 

14.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за межами села 

Різдвяни Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2934).  

15.Про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної власності 

розташованої за межами села Старий Мартинів Бурштинської міської ради, 

(Проєкт № 2943). 

16.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). 

17.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права оренди земельної 

ділянки на земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2834). 

18.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права оренди земельної 

ділянки на земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2835).   

19.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в 

оренду ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ» для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій в с. Дем’янів по вул. 

Львівській, Івано-Франківського району Івано-Франківської області, (Проєкт № 

2946). 

20.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення садівництва з передачею у власність (громадяни 

Рега Т.С., Перехрест Г.В., Чорна Г.Н., Петченко В.О.), (Проєкт № 2829). 

21.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Ляхович В.Л.), (Проєкт № 2841).   

22.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Робур Г.М.), (Проєкт № 2842).   

23.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Романович В.І.), (Проєкт № 2843).    

24.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Шувар Х.С.), (Проєкт № 2844).    

25.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Чернецький С.В.), (Проєкт № 2845).   

26.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Асаулюк С.І.), (Проєкт № 2846). 

27.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Чернецька Г.С.), (Проєкт № 2847).   

28.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Хованець І.П.), (Проєкт № 2848).   

29.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Романків М.Б.), (Проєкт № 2849).   

30.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Герасимович В.І.), (Проєкт № 2850).   

31.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Кварцяник Н.І.), (Проєкт № 2851).   

32.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Смолій Г.Р.), (Проєкт № 2852).   

33.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Кравчишин Г.М.), (Проєкт № 2853).   

34.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Замрозевич М.Ф.), (Проєкт № 2854).   
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35.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Замрозевич Б.Є.), (Проєкт № 2855). 

36.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Нікіфорова Л.П.),  (Проєкт № 2856). 

37.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Варик О.О.), (Проєкт № 2857). 

38.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

для будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (громадянин 

Марчук Р.І.), (Проєкт № 2858). 

39.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

для будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (громадянин 

Мельник О.Д.), (Проєкт № 2859). 

40.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Кліщ Л.М.), (Проєкт № 2860).   

41.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 Трач М.І., Зайдель І.Л.), (Проєкт № 2861). 

42.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Боришкевич І.В.), (Проєкт № 2862). 

43.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 Курдидик Г.Й., Трач М.І.), (Проєкт № 2863). 

44.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Лижичка М.І.), (Проєкт № 2864). 

45.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у  

власність (громадянин Горлатий І.В.), (Проєкт № 2865). 

46.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Николайко І.Л.), (Проєкт № 2866).   

47.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Іванців М.О.), (Проєкт № 2867). 

48.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Гайда Т.С.), (Проєкт № 2868).    

49.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Плахотна М.Ф.), (Проєкт № 2869).    

50.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Николайко М.П.), (Проєкт № 2870).   

51.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Боднар М.Й.), (Проєкт № 2871). 

52.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Боднар Б.М.), (Проєкт № 2872).   

53.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Чміль О.М. ), (Проєкт № 2873). 

54.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Куцій Н.М.), (Проєкт № 2874).   

55.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Чміль В.І.), (Проєкт № 2875). 
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56.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Романків Г.С.), (Проєкт № 2876).    

57.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Курляк С.О.), (Проєкт № 2877).    

58.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Білоус Г.В.), (Проєкт № 2878).   

59.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Британ Л.І.), (Проєкт № 2879). 

60.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Робур Р.О.), (Проєкт № 2880).   

61.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Чучман З.В.), (Проєкт № 2881).   

62.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Чучман Я.В.), (Проєкт № 2882).   

63.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Мельник М.М.), (Проєкт № 2883). 

64.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Онищенко М.Ф., Фурман Б.В.), (Проєкт № 2884). 

65.Про надання згоди АТ «Івано-Франківськгаз» на поділ земельної ділянки 

с.Дем’янів по вул. І.Франка,39 та вул.І.Франка,39а, яка перебуває в оренді, 

(Проєкт № 2885).   

66.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Стельмах Г.В.), (Проєкт № 2886).   

67.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Турчин М.А.), (Проєкт № 2887).   

68.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 Рега І.Б., Котинська І.Б.), (Проєкт № 2888). 

69.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства  з передачею у  власність 

(громадянка Зобків М.Д.), (Проєкт № 2889).   

70.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин         Сусловський Б.С.),  (Проєкт № 2890).   

71.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Сусловський Б.С.), 

(Проєкт № 2891). 

72.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Кліщ Л.М.), (Проєкт № 

2892). 

73.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Турчин М.А.), (Проєкт № 

2893).   

74.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Прокопів Н.І.), (Проєкт № 2894).   

75.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 
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ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Серновська З.Є., Лісник 

А.М.), (Проєкт № 2895).   

76.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Ватраль В.С.), (Проєкт № 

2896). 

77.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка    Брич Н.Я.), (Проєкт № 2897).   

78.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Балашук Ю. М.), (Проєкт № 2898).   

79.Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту села Різдвяни (громадянка Новоженюк М.С.), (Проєкт № 2899).  

80.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 Трач М.І., Зайдель Є.Л.), 

(Проєкт № 2900).   

81.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 

(громадянка    Жиляк Г.С.), (Проєкт № 2901). 

82.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Вишньовський М.І.),    (Проєкт № 2902).   

83.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Щепанська М.І.), (Проєкт 

№ 2903).   

84.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Вишньовський М.І.), 

(Проєкт № 2904).   

85.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 Ліуш О.О., Мельник 

О.Й.), (Проєкт № 2905).   

86.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Леочко М.І.), (Проєкт № 2906).   

87.Про припинення договору оренди земельної  ділянки з приватним  підприємцем  

Курдидик Ольгою Михайлівною в с.Задністрянське  по вул.Миру,1 та переведення 

земельної ділянки в землі запасу Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2907).   

88.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення садівництва з передачею у власність (громадяни 

Драган О.В., Білоус Г.В., Голубець М.В.), (Проєкт № 2908).   

89.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею  у приватну власність (громадянин 

Чернік А.Б.),   (Проєкт № 2909).   

90.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 Баран Б.С., Баран Р.С.), 

(Проєкт № 2910).   

91.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин 

Турчин Р.В.), (Проєкт № 2911).   

92.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 

Матейко І.М., Чинчик В.М., Крупа І.М., Кліщ І.О., Лазоренко Л.І., Кобель А.П.), 

(Проєкт № 2912).   

93.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Яремків Т.Т.), (Проєкт № 2913).   



6 
 

94.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Британ А.І.), (Проєкт № 2914).   

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) м.Бурштин (громадянин Черняхівський  Т.С.), (Проєкт № 2915).   

96.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

для ведення садівництва  з передачею у власність (громадянин Білошапка В.В.), 

(Проєкт № 2916).   

97.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 Якубовський З.Б., 

Подлужний З.Б., Щур Т.Р.), (Проєкт № 2917).   

98.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 Варик О.О., Николин О.Б.), 

(Проєкт № 2918).   

99.Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки 

(громадянин Бронецький І.М.), (Проєкт № 2919).   

100.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Британ І.А.), (Проєкт № 2920).   

101.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у спільну часткову приватну власність (громадяни Онищенко 

М.Ф., Цимбалістий І.Ф.), (Проєкт № 2921).   

102.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування об’єкту нерухомого майна в місті Бурштин 

по вул. Міцкевича 45 а, з передачею в оренду (громадянин Туз В.М.), (Проєкт № 

2922).  

103.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення фермерського господарства (КВЦПЗ – 01.02) (для багаторічних 

насаджень плодів, ягід, лікарських трав) для продажу права оренди на земельних 

торгах (аукціоні) в урочищі «Біля р. Дністер» в межах населеного пункту с. Новий 

Мартинів, (Проєкт № 2923).   

104.Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населеного пункту м. Бурштин Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області, (Проєкт № 2927).  

105.Про внесення змін в рішення міської ради від 29.06.2021 № 50/14-21 «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 

№ 2935). 

106.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 Дуда О.В.,Тіцький 

В.М.), (Проєкт 2936).    

107.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

для будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (громадянин 

Пархуць Б.М.), (Проєкт № 2937).    

108.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка 

Санагурська С.М.), (Проєкт № 2938).  

109.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства  з передачею у  власність 

(громадянка Робур М.Ф.), (Проєкт № 2939). 

110.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Теребушко В.А.), (Проєкт № 2940). 

111.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Андреїв М.М.), (Проєкт № 2941). 

112.Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Коваль А.Д.), (Проєкт № 2942). 

113.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 спільно сумісну власність (громадяни Куриш І.М., Куриш 

О.М.), (Проєкт № 2947). 

114.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 власність (громадянин Курман М.І.), (Проєкт № 2948). 

115.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин 

Курман М.І.),   (Проєкт № 2949). 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

116.Відповіді на депутатські запити. 

117.Депутатські запити. 

118.Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради 

Надав пропозицію внести зміни до проекту Порядку 

денного Сесії – перенести питання за номером 8 проект № 

2826 Про внесення змін в рішення міської ради від 

30.03.2021 № 01/10-21 «Про перейменування та 

реорганізацію закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади» на початок та 

розглянути його першим питанням Порядку денного 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного шістнадцятої Сесії міської ради 

восьмого скликання за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний шістнадцятої Сесії міської ради восьмого скликання 

за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата міської ради Б.Рибчука - перенести питання за 

номером 8 проект № 2826 на початок та розглянути його першим питанням 

Порядку денного: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» -4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати зміни – перенести питання під номером 8 на номер 1  

(Проект № 2826) у Порядку денному Сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного шістнадцятої чергової Сесії міської 

ради восьмого скликання в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти Порядок денний шістнадцятої Сесії міської ради восьмого скликання в 

цілому, в редакції: 
1. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 30 березня 2021 року            

№ 01/10-21 «Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої 

освіти Бурштинської територіальної громади», (Проєкт № 2826). 

Доповідач: Б.Рибчук – депутат міської ради. 
 

2. Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року, (Проєкт № 2932). 

3. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік, (Проєкт № 2933). 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

4. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 11.12.2020 № 06/2-20, (Проєкт № 2944). 
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Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки та промисловості. 
 

5. Про внесення змін в додаток 1 до Програми забезпечення діяльності Центру 

надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради на 2021-2022 роки, 

(Проєкт № 2830). 

Доповідач: С.Видай - начальник відділу ЦНАП. 
 

6. Про затвердження Програми надання ритуальних послуг та утримання кладовищ 

в Бурштинській міській територіальній громаді на 2021-2025 рр., (Проєкт № 

2831). 

7. Щодо умов прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади об’єкта соціальної інфраструктури державної форми 

власності та об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО»,                 (Проєкт № 2950). 

Доповідач: І.Бандура – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна. 
 

8. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади, затвердженої рішенням 

Бурштинської міської ради від 11.12.2020 р. № 21/2-20, (Проєкт № 2837). 

Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 
 

 

9. Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 

2021 рік, (Проєкт № 2931). 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
 

Земельні питання 
10. Про надання дозволу НЕК «Укренерго» на розроблення робочого проекту 

землеустрою щодо зняття, перенесення, складування, зберігання та повернення 

поверхневого родючого шару ґрунту, (Проєкт № 2924). 

11. Про надання дозволу НЕК «Укренерго» на розроблення робочого проекту 

землеустрою щодо зняття, перенесення, складування, зберігання та повернення 

поверхневого родючого шару ґрунту, (Проєкт № 2925). 

12. Про надання дозволу НЕК «Укренерго» на розроблення робочого проекту 

землеустрою щодо зняття, перенесення, складування, зберігання та повернення 

поверхневого родючого шару ґрунту, (Проєкт № 2926). 

13. Про надання дозволу ТзОВ «Рибгосп Бурштинський» на складання проекту 

землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг в м. Бурштин по 

вул. Л.Українки, (Проєкт № 2930). 

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

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за межами села Різдвяни 

Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2934).  

15. Про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної власності 

розташованої за межами села Старий Мартинів Бурштинської міської ради, 

(Проєкт № 2943). 

16. 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). 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права оренди земельної 

ділянки на земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2834). 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права оренди земельної 

ділянки на земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2835).   

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в 

оренду ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ» для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій в с. Дем’янів по вул. 

Львівській, Івано-Франківського району Івано-Франківської області, (Проєкт № 

2946). 
 

20. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення садівництва з передачею у власність (громадяни 

Рега Т.С.,      Перехрест Г.В., Чорна Г.Н., Петченко В.О.), (Проєкт № 2829). 

21.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Ляхович В.Л.), (Проєкт № 2841).   

22.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Робур Г.М.), (Проєкт № 2842).   

23.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Романович В.І.), (Проєкт № 2843).    

24.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Шувар Х.С.), (Проєкт № 2844).    

25.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Чернецький С.В.), (Проєкт № 2845).   

26. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Асаулюк С.І.), (Проєкт № 2846). 

27.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Чернецька Г.С.), (Проєкт № 2847).   

28.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Хованець І.П.), (Проєкт № 2848).   

29. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Романків М.Б.), (Проєкт № 2849).   

30.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Герасимович В.І.), (Проєкт № 2850).   

31.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Кварцяник Н.І.), (Проєкт № 2851).   

32. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Смолій Г.Р.), (Проєкт № 2852).   

33.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Кравчишин Г.М.), (Проєкт № 2853).   

34. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Замрозевич М.Ф.), (Проєкт № 2854).   

35. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Замрозевич Б.Є.), (Проєкт № 2855). 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка            Нікіфорова Л.П.),  (Проєкт № 2856). 

37.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Варик О.О.), (Проєкт № 2857). 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (громадянин Марчук 

Р.І.),                  (Проєкт № 2858). 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (громадянин 

Мельник О.Д.),             (Проєкт № 2859). 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Кліщ Л.М.), (Проєкт № 2860).   

41. 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 Трач М.І., Зайдель І.Л.), (Проєкт № 2861). 

42.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
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(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Боришкевич І.В.), (Проєкт № 2862). 

43. 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 Курдидик Г.Й., Трач М.І.), (Проєкт № 2863). 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Лижичка М.І.),                (Проєкт № 2864). 

45.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у  

власність (громадянин Горлатий І.В.), (Проєкт № 2865).  

46.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Николайко І.Л.), (Проєкт № 2866).   

47.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Іванців М.О.), (Проєкт № 2867). 

48. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Гайда Т.С.), (Проєкт № 2868).    

49.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Плахотна М.Ф.), (Проєкт № 2869).    

50.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Николайко М.П.), (Проєкт № 2870).   

51. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Боднар М.Й.), (Проєкт № 2871). 

52.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Боднар Б.М.), (Проєкт № 2872).   

53. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Чміль О.М. ), (Проєкт № 2873). 

54.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Куцій Н.М.), (Проєкт № 2874).   

55.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Чміль В.І.), (Проєкт № 2875). 

56. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Романків Г.С.), (Проєкт № 2876).    

57.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Курляк С.О.), (Проєкт № 2877).    

58.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Білоус Г.В.), (Проєкт № 2878).   

59. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Британ Л.І.), (Проєкт № 2879). 

60.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Робур Р.О.), (Проєкт № 2880).   

61. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Чучман З.В.), (Проєкт № 2881).   

62. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Чучман Я.В.), (Проєкт № 2882).   

63.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 



11 
 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Мельник М.М.), (Проєкт № 2883). 

64. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Онищенко М.Ф.,           Фурман Б.В.), (Проєкт № 2884). 

65.  Про надання згоди АТ «Івано-Франківськгаз» на поділ земельної ділянки 

с.Дем’янів по вул. І.Франка,39 та вул.І.Франка,39а, яка перебуває в оренді, (Проєкт 

№ 2885).   

66. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Стельмах Г.В.),              (Проєкт № 2886).   

67.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Турчин М.А.), (Проєкт № 2887).   

68. (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 Рега І.Б., Котинська І.Б.), (Проєкт № 2888). 

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

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

ведення особистого селянського господарства  з передачею у  власність 

(громадянка Зобків М.Д.), (Проєкт № 2889).   

70. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин         Сусловський Б.С.),  (Проєкт № 2890).   

71. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Сусловський Б.С.), 

(Проєкт № 2891). 

72. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Кліщ Л.М.), (Проєкт № 

2892). 

73. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Турчин М.А.), (Проєкт № 

2893).   

74. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Прокопів Н.І.), (Проєкт № 2894).   

75.  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 Серновська З.Є., Лісник 

А.М.),                (Проєкт № 2895).   

76. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Ватраль В.С.), (Проєкт № 

2896). 

77.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка    Брич Н.Я.), (Проєкт № 2897).   

78. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Балашук Ю. М.), (Проєкт № 2898).   

79.  Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту села Різдвяни (громадянка Новоженюк М.С.), (Проєкт № 2899).  
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80. 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 Трач М.І., Зайдель Є.Л.), 

(Проєкт № 2900).   

81.  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 

(громадянка    Жиляк Г.С.), (Проєкт № 2901). 

82. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Вишньовський М.І.),    (Проєкт № 2902).   

83.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Щепанська М.І.), (Проєкт 

№ 2903).   

84. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Вишньовський М.І.), 

(Проєкт № 2904).   

85. 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 Ліуш О.О., Мельник 

О.Й.),               (Проєкт № 2905).   

86. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Леочко М.І.), (Проєкт № 2906).   

87.  Про припинення договору оренди земельної  ділянки з приватним  підприємцем  

Курдидик Ольгою Михайлівною в с.Задністрянське  по вул.Миру,1 та переведення 

земельної ділянки в землі запасу Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2907).   

88. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення садівництва з передачею у власність (громадяни 

Драган О.В., Білоус Г.В., Голубець М.В.), (Проєкт № 2908).   

89. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею  у приватну власність (громадянин 

Чернік А.Б.),   (Проєкт № 2909).   

90. 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 Баран Б.С., Баран Р.С.), 

(Проєкт № 2910).   

91. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин 

Турчин Р.В.), (Проєкт № 2911).   

92. 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 

Матейко І.М., Чинчик В.М., Крупа І.М., Кліщ І.О., Лазоренко Л.І., Кобель А.П.), 

(Проєкт № 2912).   

93.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Яремків Т.Т.), (Проєкт № 2913).   

94. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Британ А.І.), (Проєкт № 2914).   

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) м.Бурштин (громадянин Черняхівський  Т.С.), (Проєкт № 2915).   

96. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

для ведення садівництва  з передачею у власність (громадянин Білошапка В.В.), 

(Проєкт № 2916).   
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97.  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 Якубовський З.Б., 

Подлужний З.Б.,      Щур Т.Р.), (Проєкт № 2917).   

98. 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 Варик О.О., Николин О.Б.), 

(Проєкт № 2918).   

99. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки 

(громадянин Бронецький І.М.), (Проєкт № 2919).   

100. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Британ І.А.), (Проєкт № 2920).   

101. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у спільну часткову приватну власність (громадяни Онищенко 

М.Ф., Цимбалістий І.Ф.), (Проєкт № 2921).   

102. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування об’єкту нерухомого майна в місті Бурштин 

по вул. Міцкевича 45 а, з передачею в оренду (громадянин Туз В.М.), (Проєкт № 

2922).  

103.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення фермерського господарства (КВЦПЗ – 01.02) (для багаторічних насаджень 

плодів, ягід, лікарських трав) для продажу права оренди на земельних торгах 

(аукціоні) в урочищі «Біля р. Дністер» в межах населеного пункту с. Новий 

Мартинів, (Проєкт № 2923).   

104. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного 

пункту м. Бурштин Бурштинської міської ради Івано-Франківської області,                

(Проєкт № 2927).  

105. Про внесення змін в рішення міської ради від 29.06.2021 № 50/14-21 «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 № 

2935). 

106. 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 Дуда О.В.,Тіцький 

В.М.), (Проєкт 2936).    

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (громадянин Пархуць 

Б.М.),                 (Проєкт № 2937).    

108. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка 

Санагурська С.М.), (Проєкт № 2938).  

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

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

ведення особистого селянського господарства  з передачею у  власність 

(громадянка Робур М.Ф.), (Проєкт № 2939). 

110. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Теребушко В.А.), (Проєкт № 2940). 

111. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Андреїв М.М.), (Проєкт № 2941). 

112. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Коваль А.Д.), (Проєкт № 2942). 

113. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 
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обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у спільно сумісну власність (громадяни Куриш І.М., Куриш 

О.М.),            (Проєкт № 2947). 

114. 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 власність (громадянин Курман М.І.), (Проєкт № 2948). 

115. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин 

Курман М.І.),   (Проєкт № 2949). 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

 

116. Відповіді на депутатські запити. 

117. Депутатські запити. 

118. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 30 березня 

2021 року № 01/10-21 «Про перейменування та реорганізацію закладів 

загальної середньої освіти Бурштинської територіальної громади», 

(Проєкт № 2826) 

ДОПОВІВ: 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради 

Ознайомив з проєктом рішення та надав обґрунтування, 

пояснення, в т.ч. висновки аудиту, аналіз  щодо нього 

висновками постійних депутатських комісій і 

запропонував внести ряд змін до Проекту рішення: 

- в пп. 1.2 проекту рішення - пункті 7 рішення – 

10.07.2021 замінити на 01.08.2021; 

- в пп. 1.1 проекту рішення - пункті 6 рішення – 

01.07.2021 замінити на 01.08.2021; 

- призупинити освітній процес лише у Вигівській філії 

(без закладів с.Старий Мартинів і с.Сарники); 

- доповнити: - відновити реєстрацію юридичних осіб в 

державній реєстраційній службі двох навчальних 

закладів – Бурштинський НВК і Бурштинську гімназію; 

- в п.3 – замінити – в.о. директора гімназії провести всі 

процедури щодо реєстрації; 

- п.7 і п.8 – виключити; 

- в додатку – Комісія з реорганізації замінити – директор 

Бурштинського НВК на в.о. директора Бурштинського 

НВК; 

- після п.13 доповнити пунктом: «внести зміни в 

рішення Бурштинської міської ради від 29.06.2021 № 

09/14-21 в п.1, пп.1.1 – внести зміни -  вилучити пп.1.21, 

1.22 (затвердження Статутів навч. закладів) 

ВИСТУПИЛИ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Задав питання доповідачу щодо озвучених пропозицій 

та пропозицій за рекомендаціями постійної комісії з 

питань гуманітарної сфери (перегукуваності змісту) 

Ігор Харів, депутат 

міської ради 
Зазначив про зняття з розгляду пропозицій комісії з 

питань гуманітарної сфери (від комісії - як голова 

комісії) в зв’язку із схожістю змісту пропозицій 

озвучених доповідачем 

Іванна Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу та начальнику відділу освіти 

Володимир Чуйко, 

заступник міського 

голови 

Ігор Карвацький, 
депутат міської ради 

Ігор Харів, депутат 

міської ради 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення за основу: 

«за» - 11 

«проти» - 1 

«утрим.» - 8 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів 

 

СЛУХАЛИ: 
2. Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

за І півріччя 2021 року, (Проєкт № 2932) 

ДОПОВІЛА: 
Ольга Петровська – 

начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення №  (Рішення № 01/16-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

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

громади на 2021 рік, (Проєкт № 2933) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга 

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  та викласти його в новій редакції: 

1.Врахувати в доходах загального фонду бюджету: 

1.1.За ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 247000,00грн 

та спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет». 

1.2.За ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» та спрямувати: 

1.2.1.Міській раді для поточного ремонту спортивного майданчика зі 

штучним покриттям в с.Дем’янів Бурштинської територіальної громади 

+27000,00грн.за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» 

1.2.2.Відділу культури для придбання комп’ютерної техніки для відділу 

культури, туризму та зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради 

+40000,00грн. за КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» 

1.2.3.Відділу освіти (Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст.№3 ) для зміцнення 

матеріально-технічної бази Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст.№3 в м.Бурштині 

Бурштинської міської територіальної громади(придбання мат-

татамі)+9000,00грн. за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти». 

2.Відповідно до переліку проектів переможців програми Громадській 

бюджет(бюджет участі) Бурштинської міської територіальної громади у 

2021 році(протокол №5 засідання Коородинаційної ради з питань 

громадського бюджету Бурштинської міської ради) здійснити перерозподіл 

коштів: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціаль

ний  

фонд 

сума,грн

. 

  Міська рада   

 

0110180 

Інша діяльність у сфері 

державного управління 

(програма «Громадський 
-990000,00 
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бюджет(бюджет участі) 

Бурштинської міської міської 

територіальної громади на 2021-

2025роки) 

 

0116030 

Організація благоустрою 

населених пунктів 160153,00 

255000,0

0 

 

0113140 

Оздоровлення та відпочинок 

дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) 54540,00 

 

  Відділ освіти   

 

0611021 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 360637,00 

 

  Відділ культури   

 

1014060 

Забезпечення діяльності палаців 

i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів 159670,00 

 

 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в 

сумі 255000,00грн. 

3. Відповідно до звернень розпорядників коштів внести  зміни до бюджету: 

 

КПКВКМБ 
Назва розпорядників коштів, 
коду класифікації 

Загальний 
фонд 

сума,грн. 

Спеціаль
ний  

ф

о

н

д

 

с

у

м

а

,

г

р

н
. 

  Міська рада   

 

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» -416644,00 

 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я (Програма 

фінансової підтримки КНП 

«Бурштинська центральна 

міська лікарня поточний ремонт 

приміщення приймального 
відділення (кабінет КТ)) +32000,00 

 

 

0116020 

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні 
-8000,0 
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послуги(Програма фінансової 

підтримки комунальних 

підприємств  Бурштинської 
міської ради на 2021: 

 надання фінансової підтримки 

ПЖКГ с.Задністрянське (оплата 

електроенергії -8000,00) 

 

0116030 

Організація благоустрою 

населених пунктів: 

-Придбання 200шт.прапорів-
17000,00 

-виготовлення 25 кронштейнів 

та держаків для 
прапорів+6000,00 

 -розміщення банерів на 

бігбордах, придбання 

клею+10000,00 

-придбання світлодіодної 
перетяжки 6*15+29000,00 

-оплата електроенергії +8000,00 

-Програма поводження з 

тваринами та регулювання 

безпритульних тварин на 

території Бурштинської міської 

ради на 2019-2021рр. +4000,00 

Поточний ремонт мереж 

вуличного освітлення по Алеї 

Шептицького в 
м.Бурштин+10000,00 

Капітальний ремонт мереж 
вуличного освітлення -10000,00 84000,0 

-

10000,00 

 

0118420 

Інші заходи у сфері засобів 

масової інформації (програма 

«Відкрите місто-влада для 
людей» 

-виготовлення вітальних банерів 
+6000,00 

-ювілейний випуск газети 

«вісник Бурштинської громади» 

в кольорі (тираж 1000 
примірників)+10000,00  +16000,00 

 

  Відділ культури   

 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва 

Виготовлення 30 афіш формату 
А3+2000,00 

Гонорар запрошеному 
артисту/гурту +10000,00 

Придбання пластикових стільців 

+30100,00 +42100,00 

 

 

0117461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття провулок Січових 

Стрільців в місті 

+248544,0
0 
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Бурштин+248274,00 

капітальний ремонт дорожнього 

покриття від вулиці Шухевича,6 

до вул.С.Стрільців,27 в 

м.Бурштин Івано-Франківської 
області+270,00 

 

 

0118230 

Інші заходи громадського 

порядку та безпеки (програма 

«Безпечне місто 2021-2025 ро 

Бурштинської міської 

територіальної громади» 

робочий проект «Нове 

будівництво світлофорного 

об’єкту на автомобільній дорозі 

загального користування 

державного значення Н-09 

Мукачево-Львів) -39726,00 

+39726,0
0 

 

0118340 
Природоохоронні заходи за 
рахунок цільових фондів  

-

9000000,
00 

  Фінансовий відділ   

 

3719740 

Субвенція з місцевого бюджету 

на здійснення 

природоохоронних заходів 

(надання субвенції Івано-

Франківській міській 

територіальній громаді на 

проведення природоохоронних 
заходів )  

+900000
0,00 

  Відділ освіти і науки   

 

0611010 

Надання дошкільної освіти               

(Придбання 

меблів,співфінансування ДНЗ 
№2) 12000,00 

 

 

 ВСЬОГО -29726,00 

+29726,0

0 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на 

суму 29726,00грн. 

 і рекомендує прийняти його на черговій сесії. Протокол №13 від 

21.07.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2933 за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2933 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії наведені вище та озвучені доповідачем – до проекту рішення 

№ 2933 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2933  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення №  (Рішення № 02/16-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/16-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

4.  Про внесення змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 № 

06/2-20, (Проєкт № 2944) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар – 

начальник відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та поданими до 

проекту пропозиціями, в т.ч.: 

1. За Службовою запискою начальника відділу 

економіки і промисловості від 19.07.2021 – Доповнити: 

- п. «Безпечні та зручні зупинки в с. Дем’янів (з 

монтажем)» - 95473,00 грн.; 

- п. проект «Щасливе дитинство (придбання дитячого 

ігрового комплексу в парковій зоні)» - 255 000,0 грн.; 

- п. проект «Вуличне освітлення сіл Озеряни і Слобода» 

- 64 680,0 грн. 
 

2. Висновками постійної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 

а саме: 
Комісія погоджує проєкт  з змінами , а саме: доповнити: 

-Безпечні та зручні зупинки в с. Дем’янів (з монтажем) - 95473,00 

грн. і рекомендує прийняти його на черговій сесії.       

не погодити доповнення: 

-проект «Щасливе дитинство (придбання дитячого ігрового 

комплексу в парковій зоні)» - 255 000,0 грн. 

- вуличне освітлення сіл Озеряни і Слобода - 64 680,0 грн 

Протокол №13 від 21.07.2021. 

ВИСТУПИЛИ: 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради 

Андрій Савчак, 

депутат міської ради 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 
Внесла пропозиції – доповнити проект рішення 

пунктами, які були обговорені на Погоджувальній раді, 

а саме: 

- Капітальний ремонт вуличного освітлення від ТП-477 

по вул.Волі в м.Бурштин Івано-Франківської області» - 

49 800,0 грн. 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці 

Шухевича,6 до вул.С.Стрільців,27 в м.Бурштин Івано-

Франківської області» - 248544,0 грн. 

- Поточний ремонт спортивного майданчика зі 

штучним покриттям в с.Дем'янів – 27000,0 грн. 

(субвенція з обласного бюджету) 
Володимир Рик, 

депутат міської ради 
Запропонував доповнити проект рішення пунктом: 

- Провести аналіз показників економічного і 

соціального розвитку за перше півріччя 2021 року для 

можливості їх прогнозування на 2022 рік з врахуванням 

змісту стратегічних і фінансових докуметів 

Бурштинської міської територіальної громади 
Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 
Надав пропозицію внести зміни в проекті рішення - в 

пп.1.1. - Придбання та встановлення дитячого ігрового 

майданчика по вул.Шухевича - доповнити - буд.2а. 

А також доповнити пп.1.1. реченням - Урочисте 

відкриття даного дитячого ігрового майданчика 

провести до 30-ї річниці незалежності України та 

запросити засоби масової інформації. 
Ігор Харів, депутат 

міської ради 
Запропонував відкласти проект рішення для 

доопрацювання 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відкладення проекту рішення (зняття з розгляду) - проєкт № 2944: 

«за» - 3 

«проти» - 4 

«утрим.» - 10 

(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 № 2944 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2944 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2944 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За вищенаведені зміни – за службовою запискою, комісії та озучені 

(запропоновані) депутатами (наведені вище) до проекту рішення № 2944: 

«за» - 19 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2944 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2944 (Рішення № 03/16-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/16-21 в цілому (рішення додається) 

 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк - 

секретар ради 
Оголосив перерву, відповідно до регламенту 

Оголошено перерву на 15 хвилин 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення змін в додаток 1 до Програми забезпечення діяльності 

Центру надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради на 

2021-2022 роки, (Проєкт № 2830) 

ДОПОВІЛА: 

Світлана Видай - 

начальник відділу 

ЦНАП 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2830 (Рішення № 04/16-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження Програми надання ритуальних послуг та 

утримання кладовищ в Бурштинській міській територіальній громаді на 

2021-2025 рр., (Проєкт № 2831) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура - 

начальник відділу 

ЖКГ і обліку 

комунального майна 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій. 

Разом з тим запропонувала внести зміни до проекту 

рішення, а саме доповнити Програму: 

- ч.4 Розділу ІІІ, пунктом: - придбання паливо-

мастильних матеріалів для проведення благоустрою 

територій; 

- ч.5 Розділу ІІІ, пунктом: - влаштування 

каналізованих громадських туалетів (за відсутності 

каналізації – туалети з водонепроникним вигрібом, 

до якого забезпечено вільний під’їзд асенізаційного 



21 
 

транспорту); 

ВИСТУПИЛИ: 

Тетяна Сенчина, депутат 

міської ради 
Надала і озвучила пропозиції щодо внесення змін 

до проекту рішення та паспорту Програми 

(пропозиції додаються в письмовому вигляді) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2831 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2831 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни пропоновані автором проекту (доповідачем) до проекту рішення № 

2831: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2831 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни пропоновані депутатом Т.Сенчиною до проекту рішення та 

паспорту Програми (пропозиції додаються в письмовому вигляді) - проект 

рішення № 2831: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2831 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2831 (Рішення № 05/16-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/16-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Щодо умов прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади об’єкта соціальної інфраструктури державної 

форми власності та об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю 

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», (Проєкт № 2950) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура - 

начальник відділу 

ЖКГ і обліку 

комунального майна 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, яка запропонувала доповнити проект 

рішення пунктом 4 – (відкореговано): 

- Прийняття об’єкта соціальної інфраструктури: 

басейну плавального, що знаходиться за адресою: м. 

Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 45, здійснити при 

умові забезпечення повного функціонування басейну 

з приведенням у відповідність хлораторної системи та 

системи фільтрації. 

(відповідно пункти 4, 5, 6 вважати пунктами 5, 6, 7) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2950 за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2950 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії до проекту рішення № 2950: 

«за» - 19 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2950 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2950 (Рішення № 06/16-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/16-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 2021-

2025 роки Бурштинської міської територіальної громади, затвердженої 

рішенням Бурштинської міської ради від 11.12.2020 № 21/2-20,         

(Проєкт № 2837) 

ДОПОВІЛА: 

Світлана Коцур – 

начальник відділу 

соціального 

захисту населення 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2837 (Рішення № 07/16-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/16-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

9.  Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2021 рік, (Проєкт № 2931) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та 

запропонованими пропозиціями (висновками) 

постійної комісії 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

напрацьованими спільною депутатською комісією – 

відповідно до Додатку до Протоколу. 
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 відповідно до Додатку до Протоколу спільного 

засідання комісій, та винести на розгляд сесії. Протокол 

спільної  комісії №10 від 21.07.2021 

ВИСТУПИЛИ: 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, 

задали питання доповідачу, надали пропозиції до 

проекту рішення, в т.ч. відповідно до Службових 

записок: 
- начальника відділу культури Т.Зорій – доповнити 

Додаток до проекту рішення (перелік 

природоохоронних заходів) пунктами - внести 

зміни: 
- Зміни в Додаток до рішення міської ради від 29.06.2021 № 

21/14-21:   Заходи з озеленення: територія біля церкви Святого 

Богоявлення в селі Юнашків (відділу культури на Програму 

розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023) (в тому числі виготовлення КД) 

викласти в редакції: 
Заходи з озеленення: територія церкви Святого Богоявлення в 

селі Юнашків (відділу культури на Програму розвитку галузі 

культури Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2023) (в тому числі виготовлення КД); 
 

- Зміни в Додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 № 

35/12-21:  Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради 

Андрій Савчак, 

депутат міської ради 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Іван Пізь, депутат 

міської ради 
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затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об’єкти: територія біля 

церкви Чесного Хреста в місті Бурштині (відділ культури на 

Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023) (в тому числі 

виготовлення КД) 

викласти в редакції: 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного 

впливу на території і об’єкти: територія церкви Чесного Хреста 

в місті Бурштині (відділ культури на Програму розвитку галузі 

культури Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2023) (в тому числі виготовлення КД). 
 

- директора КП Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради І.Туза – доповнити 

Додаток до проекту рішення (перелік 

природоохоронних заходів) пунктами: 
1) робочий проект: реконструкція каналізаційних мереж і 

споруд на них по вул. Шухевича,15 КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» (пологове відділення) – 36 тис.грн.; 

2) експертиза робочого проекту: реконструкція каналізаційних 

мереж і споруд на них по вул. Шухевича,15 КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» (пологове 

відділення) – 6 тис.грн. 
 

- начальника відділу ЖКГ І.Бандури – доповнити 

Додаток до проекту рішення: 

Реконструкція каналізаційних мереж та споруд на них: - 
вул. Калуська м. Бурштин (аварійна заміна) – 296 тис.706грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2931 за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2931 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни напрацьовані спільною комісією (відповідно до Додатку) та 

озвучені депутатами пропозицій відповідно до Службових записок 

(наведених вище) - до проекту рішення № 2931: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2931 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2931 (Рішення № 08/16-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/16-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
10. Про надання дозволу НЕК «Укренерго» на розроблення робочого проекту 

землеустрою щодо зняття, перенесення, складування, зберігання та повернення 

поверхневого родючого шару ґрунту, (Проєкт № 2924) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення №  2924 (Рішення № 09/16-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/16-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

11. Про надання дозволу НЕК «Укренерго» на розроблення робочого 

проекту землеустрою щодо зняття, перенесення, складування, зберігання 

та повернення поверхневого родючого шару ґрунту, (Проєкт № 2925) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2925 (Рішення № 10/16-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/16-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про надання дозволу НЕК «Укренерго» на розроблення робочого 

проекту землеустрою щодо зняття, перенесення, складування, зберігання 

та повернення поверхневого родючого шару ґрунту, (Проєкт № 2926) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2926 (Рішення № 11/16-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/16-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про надання дозволу ТзОВ «Рибгосп Бурштинський» на складання 

проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних 

смуг в м. Бурштин по вул. Л.Українки, (Проєкт № 2930) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, а саме: 
Комісія рекомендує в проект рішення внести наступні зміни: 

З назви проекту забрати: ТзОВ «Рибгосп Бурштинський»; 

З мотивувальної частини забрати: Розглянувши подане до 

міської ради клопотання ТзОВ «Рибгосп Бурштинський», про 

надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

встановлення  меж прибережних захисних смуг в м. Бурштин по 

вул. Л.Українки; 

З п. 1. Забрати: ТзОВ «Рибгосп Бурштинський», доповнити: 

виконавчому комітету Бурштинської міської ради та привести у 

відповідність площі земельних ділянок до кадастрових номерів 

(2621210300:01:002:0542 площею 4.7995 0,5208 га, та з 

кадастровим номером 2621210300:01:002:0543 площею 0.5208 

4,7995 га); 

та винести на розгляд сесії. 

 Протокол №14 від 21.07.2021    

ВИСТУПИЛИ: 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 
Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу, висловили негативну оцінку 

проекту рішення 
Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2930 за основу: 

«за» - 9 

«проти» - 2 

«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 
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СЛУХАЛИ: 

14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності за межами села Різдвяни Бурштинської міської територіальної 

громади, (Проєкт № 2934) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та 

запропонованими пропозиціями (висновками) 

постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, а саме: 
Комісія рекомендує в проект рішення внести наступні зміни:  

З мотивувальної частини вилучити: Розглянувши клопотання 

ТзОВ «Логіст-Постач» про розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності за межами села Різдвяни 

В п. 1. Доповнити виконавчому комітету Бурштинської міської 

ради та змінити код цільового призначення землі з для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 

користуваннями надрами (КВЦПЗ 11.01), для геологічного 

вивчення та дослідно-промислової розробки ділянки на для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (11.02) 

Пункт 2 вилучити з проекту рішення. Привести у відповідність 

нумерацію пунктів. Протокол №14 від 21.07.2021 

ВИСТУПИЛИ: 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 
Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, 

задали питання доповідачу, висловили негативну 

оцінку проекту рішення 
Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2934 за основу: 

«за» - 11 

«проти» - 0 

«утрим.» - 7 

(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 

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної 

власності розташованої за межами села Старий Мартинів Бурштинської 

міської ради, (Проєкт № 2943) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2943 (Рішення № 12/16-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/16-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

16. 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: 

Володимир Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2823 (Рішення № 13/16-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 1 
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«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/16-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права 

оренди земельної ділянки на земельних торгах (аукціонах),             

(Проєкт № 2834) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, а саме: 
Комісія рекомендує до проект рішення внести наступні зміни: 

в 2.1. Стартова ціна продажу права оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення - 3% 7 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки; 

- в п. 2.3. Крок аукціону з продажу права оренди земельної 

ділянки - 0,5% 1 % від ціни продажу права оренди земельної 

ділянки.  Протокол №14 від 21.07.2021. 

ВИСТУПИЛИ: 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу, висловили негативну оцінку 

проекту рішення. 

Надав пропозицію до проекту рішення – змінити: - 
Стартова ціна продажу права оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення – змінити на 10 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2834 за основу: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2834 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни запропоновані постійною депутатською комісією до проекту 

рішення № 2834: 

«за» - 10 

«проти» - 0 

«утрим.» - 10 

(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 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни запропоновані депутатом І.Дуликом: 
Стартова ціна продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення – 

10 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; Крок аукціону з продажу права 

оренди земельної ділянки - 1 %.        Проект рішення № 2834: 

«за» - 13 

«проти» - 0 

«утрим.» - 6 

(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 

ВИСТУПИВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Запропонував провести повторне голосування 

(переголосування) з цього питання в частині 

запропонованих постійною комісією змін (нав.вище) 

– відповідно до ч.18 ст.44 регламенту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Повторно - за зміни запропоновані постійною депутатською комісією до 

проекту рішення № 2834: 

«за» - 11 

«проти» - 1 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: 
Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

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

ВИСТУПИВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Вніс пропозицію поставити на голосування питання 

щодо відкладення даного проекту рішення на 

доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відкладення проекту ріщення на доопрацювання - проєкт № 2834: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Відкласти проект рішення № 2834 на доопрацювання 

 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк, 

міський голова 

Оголосив обідню перерву, відповідно до регламенту – 

до 14:15 год. 

Обідня перерва 

 

СЛУХАЛИ: 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права 

оренди земельної ділянки на земельних торгах (аукціонах),            

(Проєкт № 2835) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії 

 
Комісія рекомендує до проекту рішення №2835 внести наступні 

зміни: 

в 2.1. Стартова ціна продажу права оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення - 3% 7 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки; 

в п. 2.3. Крок аукціону з продажу права оренди земельної 

ділянки - 0,5% 1 % від ціни продажу права оренди земельної 

ділянки.   Протокол №14 від 21.07.2021 

ВИСТУПИВ: 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Надав пропозицію поставити на голосування питання 

щодо відкладення даного проекту рішення на 

доопрацювання (в зв’язку із попереднім, аналогічно 

прийнятим рішенням) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відкладення проекту ріщення на доопрацювання - проєкт № 2835: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Відкласти проект рішення № 2835 на доопрацювання 

 

СЛУХАЛИ: 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ» для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та 

допоміжних операцій в с. Дем’янів по вул. Львівській, Івано-

Франківського району Івано-Франківської області, (Проєкт № 2946) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії, а саме: 
Комісія пропонує в проект рішення внести наступні зміни: 

В. п. 2 дописати кадастровий номер 2621282000:07:001:0005. та 

рекомендує винести на розгляд сесії. 

Протокол №14 від 21.07.2021 

ВИСТУПИЛИ: 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Задала питання доповідачу із запереченням щодо 

відсоткової ставки орендної плати, та надала 

пропозицію внести зміни в ч.2 проекту рішення – 

після слів: з врахуванням коефіцієнту – змінити на - 

3% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Про прийняття проєкту рішення № 2946 (Рішення №) за основу: 

«за» - 17 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2946 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни комісії та внесені (озвучені) депутатом Н.Василащук - до проекту 

рішення № 2946 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни (комісії та депутата – нав.вище), Проєкт № 2946 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2946 (Рішення № 14/16-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

 

СЛУХАЛИ: 

20. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва з передачею у 

власність (громадяни Рега Т.С., Перехрест Г.В., Чорна Г.Н., Петченко 

В.О.),  (Проєкт № 2829) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2829 (Рішення № 15/16-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/16-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
21. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у власність (громадянин Ляхович В.Л.), (Проєкт № 2841) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2841 (Рішення № 16/16-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

 

СЛУХАЛИ: 
22. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у власність (громадянка Робур Г.М.),     (Проєкт № 2842) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2842  (Рішення № 17/16-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/16-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

23. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Романович В.І.), 

(Проєкт № 2843) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2843 (Рішення № 18/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/16-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

24. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Шувар Х.С.),     

(Проєкт № 2844) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2844 (Рішення № 19/16-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/16-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

25. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Чернецький С.В.), 

(Проєкт № 2845) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2845 (Рішення № 20/16-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/16-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

26. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Асаулюк С.І.),  

(Проєкт № 2846) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2846 (Рішення № 21/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

27. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Чернецька Г.С.), 

(Проєкт № 2847) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2847 (Рішення № 22/16-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

28. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Хованець І.П.), 

(Проєкт № 2848) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2848 (Рішення № 23/16-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

29. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Романків М.Б.), 

(Проєкт № 2849) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2849 (Рішення №24/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

30. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Герасимович В.І.), 

(Проєкт № 2850) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2850 (Рішення № 25/16-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/16-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

31. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Кварцяник Н.І.), 

(Проєкт № 2851) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2851 (Рішення № 26/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

32. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Смолій Г.Р.),    

(Проєкт № 2852) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2852 (Рішення №27/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

33. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Кравчишин Г.М.), 

(Проєкт № 2853) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2853 (Рішення № 28/16-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

34. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Замрозевич М.Ф.), 

(Проєкт № 2854) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2854 (Рішення № 29/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/16-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

35. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Замрозевич Б.Є.), 

(Проєкт № 2855) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2855 (Рішення № 30/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Нікіфорова Л.П.),  (Проєкт № 2856) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2856  (Рішення № 31/16-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Варик О.О.), (Проєкт № 2857) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2857 (Рішення № 32/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

38. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража з 

передачею у власність (громадянин Марчук Р.І.), (Проєкт № 2858) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2858 (Рішення № 33/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/16-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

39. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража з 

передачею у власність (громадянин Мельник О.Д.), (Проєкт № 2859) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2859 (Рішення № 34/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Кліщ Л.М.), (Проєкт № 2860) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2860  (Рішення № 35/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

41. 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 Трач М.І., Зайдель І.Л.),                 

(Проєкт № 2861) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2861 (Рішення № 36/16-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Боришкевич І.В.), (Проєкт № 2862) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2862 (Рішення № 37/16-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 37/16-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

43. 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 Курдидик Г.Й., Трач М.І.),            

(Проєкт № 2863) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2863 (Рішення №38/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 38/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Лижичка М.І.), (Проєкт № 2864) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2864 (Рішення № 39/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

45. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з 

передачею у  власність (громадянин Горлатий І.В.), (Проєкт № 2865) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2865 (Рішення № 40/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 40/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

46. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Николайко І.Л.), 

(Проєкт № 2866) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2866 (Рішення № 41/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41/16-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

47. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Іванців М.О.),   

(Проєкт № 2867) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2867 (Рішення № 42/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

48. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Гайда Т.С.),      

(Проєкт № 2868) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2868 (Рішення № 43/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

49. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Плахотна М.Ф.), 

(Проєкт № 2869) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2869 в цілому: 

«за» - 13 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(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 

ВИСТУПИВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Запропонував провести повторне голосування 

(переголосування) з цього питання в зв’язку із 

зауваженнями депутатів щодо технічних причин 

проведення голосування (в т.ч. відповідно до ч.18 

ст.44 регламенту міської ради) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Повторно - Про прийняття проєкту рішення № 2869 (Рішення № 44/16-21) в 

цілому:                                               «за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 44/16-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

50. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Николайко М.П.), 

(Проєкт № 2870) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2870  (Рішення № 45/16-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 45/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

51. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Боднар М.Й.),  

(Проєкт № 2871) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2871 (Рішення № 46/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 46/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

52. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Боднар Б.М.),   

(Проєкт № 2872) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2872 (Рішення № 47/16-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

53. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Чміль О.М.),     

(Проєкт № 2873) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2873 (Рішення № 48/16-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/16-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

54. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Куцій Н.М.),      

(Проєкт № 2874) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2874 (Рішення № 49/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 49/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

55. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Чміль В.І.),        

(Проєкт № 2875) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2875 в цілому: 

«за» - 13 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(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 

ВИСТУПИВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Запропонував провести повторне голосування 

(переголосування) з цього питання в зв’язку із 

зауваженнями депутатів щодо технічних причин 

проведення голосування (в т.ч. відповідно до ч.18 

ст.44 регламенту міської ради) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Повторно - Про прийняття проєкту рішення № 2875 (Рішення № 50/16-21) в 

цілому:                                               «за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

56. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Романків Г.С.), 

(Проєкт № 2876) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2876 (Рішення № 51/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 51/16-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

57. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Курляк С.О.),  

(Проєкт № 2877) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2877  (Рішення № 52/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 52/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

58. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Білоус Г.В.),      

(Проєкт № 2878) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2878 (Рішення № 53/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 53/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

59. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Британ Л.І.),      

(Проєкт № 2879) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2879 (Рішення № 54/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 54/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

60. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Робур Р.О.),      

(Проєкт № 2880) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2880  (Рішення № 55/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 55/16-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

61. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Чучман З.В.),    

(Проєкт № 2881) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2881 (Рішення № 56/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 56/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

62. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Чучман Я.В.),  

(Проєкт № 2882) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2882 (Рішення № 57/16-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 57/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

63. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Мельник М.М.), 

(Проєкт № 2883) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2883 (Рішення № 58/16-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 58/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

64. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Онищенко М.Ф., Фурман Б.В.), 

(Проєкт № 2884) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2884  (Рішення № 59/16-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 59/16-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

65. Про надання згоди АТ «Івано-Франківськгаз» на поділ земельної 

ділянки с.Дем’янів по вул. І.Франка,39 та вул.І.Франка,39а, яка 

перебуває в оренді, (Проєкт № 2885) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2885 (Рішення № 60/16-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 60/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

66. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Стельмах Г.В.), (Проєкт № 2886)   

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2886 (Рішення № 61/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 61/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

67. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Турчин М.А.), (Проєкт № 2887) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2887 (Рішення № 62/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 62/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

68. 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 Рега І.Б., Котинська І.Б.),           

(Проєкт № 2888) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ВИСТУПИЛА: 
Мар’яна Федів, 
депутат міської ради 

Оголосила, що участі у голосуванні не буде брати у 

зв’язку із наявним конфліктом інтересів (повідомлення 

додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2888 (Рішення № 63/16-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 63/16-21в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

69. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства  з 

передачею у  власність (громадянка Зобків М.Д.), (Проєкт № 2889) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2889 (Рішення № 64/16-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 64/16-21в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

70. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Сусловський Б.С.),  (Проєкт № 2890)   

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2890 (Рішення № 65/16-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 65/16-21 в цілому (рішення додається) 
 

 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк, 

секретар міської ради 

Оголосив перерву у першому пленарному 

засіданні шістнадцятої Сесії міської ради 

восьмого скликання і закрив засідання. 

Зазначив, що інформацію про проведення 

другого пленарного засідання шістнадцятої Сесії 

буде повідомлено додатково 

 

 
Примітка: відеотрансляцію шістнадцятої Сесії міської ради восьмого скликання розміщено на 

офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні документи». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Василь Андрієшин 


