
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 02.2016
м. Бурштин Ш-ЗУ/с,* -с?і.

Про скликання 7 сесії Бурш тинської 
м іської ради сьомого скликання

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

1.Скликати 7 сесію міської ради сьомого скликання 4 березня 2016 року о 
10.00 годині в приміщенні будинку культури ім, Тараса Шевченка.

П роект норядку денного сьомої сесії Бурштнської міської ради сьомого скликання:

1. Про проект про встановлення тарифів на постачання теплової енергії та послуги 
централізованого опалення і гарячого водопостачання.(проект 96)

2. Про затвердження Положення про сектор містобудування та архітектури . 
(проект 78).

3. Про взяття на банане газопроводу по вул. Сонячна -  Івасюка м. Бурштин.
( проект 75)

4. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності комунального майна.(проект 99)
5. Про затвердження Програми благоустрою міста Бурштин на 2016 рік. (проект 81)
6. Про Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2016 рік.(проект 71)
7. Про План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2016 
рік.( проект 74)

8. Про внесення змін у рішення Бурштинської міської ради від 05 березня 2015 р.
№ 11/52-15«Про створення методичного кабінету відділу освіти і науки
Бурштинської міської ради», (проект 76)

9. Про внесення змін в рішення міської ради № 20/54-15 від 29.05.2015 р. «Про 
затвердження штатної чисельності віддділу соціального захисту населення (з 
статусом юридичної особи Бурштинської міської ради та її виконавчих 
органів».(проект 97)



10. Про передачу в оренду легкового автомобіля марки (моделі) ГАЗ 3110, 2002 року 
випуску, тип легковий седан - В, шасі (кузов, рама) колір -  
фіолетовий, реєстраційний номер АТ: ВВ Бурштинської міської раді.
(проект 95)

11. Про внесення змін в розділ ХП Регламенту Бурштинської міської ради -  
«Організація голосування на засіданнях міської ради».(проект 98)

12. Про затвердження Положення про громадські слухання в м. Бурштин та с. 
Вигівка. (проект 77)

13. Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок під 
майном на території Бурштинської міської ради .(проект 80)

Земельні питання:
14. Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки ПП 

Л.Р.Токарчук. (проект 79)
15. Про розгляд заяв ІіП Паньківа В.Г.., ТзОВ «ВАД» в особі директора Вереги С.М., 

щодо зменшення коефіцієнтів, що перевищують розмір орендної плати над 
земельним податком в залежності від функціонального використання земельних 
ділянок та їх місце знаходження на території міської ради, (проект 82)

16. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки ПП 
Дубовому І.О. (проект 83)

17. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 
передачею у власність, (проект 84)

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд з передачею у приватну власність.(проект 85)

19. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто гаражів, 
(проект 86).

20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі згідно спадщини за законом 
на право на земельну частку пай гр. с. Вигівка. (проект 87)

2 1 . Про надання дозволу ТзОВ «Наталі» на складання проекту відведення земельної ділянки 
на умовах оренди, (проект 88)

22. Про звернення ПП Русиняка В.І. щодо виділення земельної ділянки для 
створення додаткового ринку «Центральний» в м. Бурштин по вул. Калуська. 
(проект 89)

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації ТДВ «Івано- 
Франківське ОПАС» щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі на місцевості в м. Бурштин по вул. С.Банд ери (проект 90)

24. Про поставлення на чергу для отримання земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства, (проект 91)

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на «для 
комерційного використання (для будівництва та обслуговування станції 
технічного обслуговування, мийки)» по вул. С.Бандери м. Бурштин, (проект 92).

26. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під удівництво 
та обслуговування індивідуальних авто гаражів,особистого селянського господарства, 
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд з 
передачею у власність (проект 93)

27. Про розгляд заяви гр. щодо передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення в урочищах «Краки», «Під Краки», «Біла 
Глина» в м. Бурштин в оренду для ведення фермерського господарства.
(проект 94)

28. В ідповіді на депутатські запити.
29. Депутатські запити.



ЗО. Різне.
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.

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

Міський голова Роксолана Джура


