
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області ,

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 грудня 2015 р. м. Бурштин №

Про скликання четвертої 
сесії Бурштинської міської ради 
сьомого скликання

Відповідно до п.8 частини четвертої ст.42, ст. 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»:

1.Скликати 4 сесію міської ради сьомого скликання 24 грудня 2015 року о 
10.00 годині в приміщенні будинку культури ім. Тараса Шевченка.

Проект порядку денного 4 сесії Бурштнської міської ради сьомого скликання:
1. Про внесення змін до міського бюджету 2015 року (проект№ 1).
2. Про внесення змін до міського бюджету 2015 року (проект№  2).
3. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської ради (проект№35).
4. Про міський бюджет на 2016 рік (проект№ 34).
5. Про утворення комітету з конкурсних торгів Бурштинської міської ради(проект№8).
6. Про проект Стратегії соціального партнерства ДТЕК у м.Бурштин на 2016-2018

(проект№ 9).
7. Про громадську раду при Бурштинській міській раді (проект№ 11).
8. Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних 

петицій(проект№12).
9. Про надання згоди на передачу у власність територіальної громади міста Бурштин та 

села Вигівка Бурштинської дитячо-юнацької спортивної школи КО ФСТ «Україна» 
(проект№13).

10. Про затвердження міської цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, 
попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки 

(проект№4) .
11. Про схвалення Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній 
операції в східних областях України(проект№5).

12. Про Програму соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2 16 р.
(проект№6).



13. Про програму соціальної підтримки окремих категорій громадян м.Бурштина та 
с.Вигівка(проект№ 7) .

14. Про Програму фінансової підтримки ГО товариство молодих інвалідів та їх батьків 
«Довір'я» м. Бурштин на 2016 р. (проект № 10).

15. Про затвердження міської програми «Розвитку молодіжної політики, оздоровлення і 
відпочинку дітей та учнівської молоді в м.Бурштин та с.Вигівка на 2016 рік 
(проект№14) .

16. Про затвердження міської програми «Розвитку фізичної культури і спорту в 
м.Бурштин та с.Вигівка на 2016 рік» (проект№ 15).

17. Про міську цільову програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 
засадах сімейної медицини на період до 2020 року. (проект№ 16).

18. Про міську цільову програму “Репродуктивне здоров'я населення м.Бурштин” на 
період до 2020 року(проект№ 17).

19. Про Програму «Авіамоделізм- творчий розвиток дитини» (проект№ 18).
20. Про затвердження « Програми розвитку освіти міста Бурштина на 2016 рік» 

(проект№36).
21. Про затвердження Програми надання допомоги політв’язням та репресованим на 2016 

р(проект№ 37) .
22. Про програму підтримки газети "Бурштинський вісник”(проект№ 38)

Земельні питання.
23. Про внесення змін п.9.п.9.1 рішення міської ради №  13.8/49-15 від 26.01.2015р.«Про 

затвердження проектів щодо відведення земельних ділянок з передачею у власність. 
(проект№ 19).

24. Про затвердження технічної документації щодо встановлення ( відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі на місцевості м. Бурштин по вул. Шухевича 5 
(проект№20).

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель та споруд (присадибних ділянок), ведення 
садівництва, будівництва індивідуальних авто гаражів(проект№21).

26. Про затвердження актів узгодження зовнішніх меж земельних ділянок із суміжними 
землекористувачами гр. Рудик І.Н. від 28.09.2015 р. від 24.11.2015р. 
гр. Баран Є.М. від 25 .11.2015р. 26.11.2015 р. (проект№22).

27. Про затвердження проектів щодо відведення земельних ділянок з передачею у 
власність (проект№ 23).

28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (взамін сертифікату) на право на 
земельну частку пай. (проект№ 24).

29. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 
будівництво та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 
споруд з передачею у власність. (проект№25).

30. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під особисте 
селянське господарство з передачею у власність (проект№ 26) .

31. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 
будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів з передачею у власність із 
земель запасу міської ради (проєкт№27).

32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибних 
ділянок), ведення садівництва, будівництва індивідуальних авто гаражів. (проект№ 39)



33. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто гаражів 
(проект№ 29).

34. Про поставлення на чергу для отримання земельних ділянок для ведення особистого
селянського господарства(проект№ 33).

35. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних 
ділянок(проект№ 32 ).

36. Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки (проект№ 28).
37. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення

приватному підприємцю Голбвінському Роману Богдановичу (проект№ 30).
38. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення

приватному підприємцю Карпінській Світлані Зіновіївні(проект№ 31).
2.На сесію запросити депутатів обласної ради, голову Івано-Франківської обласної 

ради, голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації, керівників 
підприємств, установ, організацій, керівників політичних партій, представників засобів 
масової інформації.

3.Начальникам відділів виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно 
підготувати матеріали на пленарне засідання сесії.

4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря ради 
Б.Рибчук.

Міський голова Роксолана Джура


