
проект 

від ________ 2019 р.                                                                              №  1466 

м. Бурштин 

 

 

Про виконання у 2018 році 

 «Цільової програми у галузі 

розвитку земельних відносин на території  

Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки»  

 

  

Заслухавши інформацію про виконання у 2018 році «Цільової програми у галузі 

розвитку земельних відносин на території Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки», 

враховуючи рекомендації постійно діючих комісій ради, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Інформацію про виконання у 2018 році «Цільової програми у галузі розвитку земельних 

відносин на території Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки» взяти до уваги 

(додаток №1 додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних депутатських 

комісій ради першого та заступника міського голови В.Гулика.     

 

 

 

Міський голова                                                       Роксолана Джура 

 
 

 

 

 

Автор проекту                 _____________________________  В.М.Копаниця 

 

 

Перший заступник міського голови   _____________________________     В.Р.Гулик 

 

 

Начальник фінансового  відділу         _____________________________  О.І.Петровська 

 

 

Начальник юридичного відділу          _____________________________     В.Д.Данилюк 

 

 

Головний бухгалтер міської ради       _____________________________     І.М.Федунків 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради _____________________________  Б.Б.Рибчук 

 



додаток №1 
до рішення міської ради  

від _________2019 №  ___________ 

 

 

 

Передбачені роботи та заходи 

Передбачений 

обсяг 

фінансування/ 

джерела 

фінансування 

на 2018 

Виконавець/ 

договір 

 

 

Виконання 

заходів у 2018 

на суму 

Причини не 

використання 

коштів 

   

1.  Розроблення проекту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж  

населеного пункту м. Бурштин Івано-

Франківської області та проходження 

комплексної державної експертизи. 

 

 

129 000 
 (спец фонд) 

Івано-

Франківський 

інститут 

землеустрою 

договір № 240 

від 18.07.17 

0 

Необхідна 

експертиза 

землевпорядної 

документації 

2.  Розроблення проекту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж  

населеного пункту с. Вигівка Івано-

Франківської області та проходження 

комплексної державної експертизи 

 

 

59 000 

 (спец фонд) 

Івано-

Франківський 

інститут 

землеустрою 

договір № 239 

від 18.07.17 

0 

Необхідна 

експертиза 

землевпорядної 

документації 

3. Виготовлення технічної документації 

з нормативно грошової оцінки земель 

міста Бурштина та проходження 

комплексної державної експертизи 

 

153 328,45 

 (спец фонд) 
 0 

Необхідно 

виконати 

пункти 1 та 2  

4. Виготовлення технічної документації 

з нормативно грошової оцінки земель 

села Вигівка та проходження 

комплексної державної експертизи 

 

70 000 

(спец фонд) 
 0 

Необхідно 

виконати 

пункти 1 та 2  

5.  Розроблення технічної документації 

із землеустрою по проведенню робіт з 

інвентаризації земель  населеного 

пункту м. Бурштин Івано-Франківської 

області 

 

242 100 

 (спец фонд) 

ТзОВ «Альянс-

Консалтинг 

ІФ»  

договір № 380 

від 18.10.17 

188 175,0 

Необхідний 

висновок 

землевпорядної 

документації 

6.  Розроблення технічної документації 

із землеустрою по проведенню робіт з 

інвентаризації земель  населеного 

пункту с. Вигівка Івано-Франківської 

області 

 

72 270 

 

(спец фонд) 

ТзОВ «Альянс-

Консалтинг 

ІФ»  

договір № 379 

від 18.10.17 

25 122,0 

Необхідна 

висновок 

землевпорядної 

документації 

7. Виготовлення проектів землеустрою 8 000 
(міський 

бюджет)  0 

Не використано 

через внесення 

змін до 

Земельного 

кодексу 

8. Експертиза землевпорядної 

документації  
11 000 

(міський 

бюджет) 
 0 

Необхідно 

виконати 

пункти 1 та 2  

9. Розроблення детальних планів 

території 
8 000 

(міський 

бюджет)  0 

Не використано 

через внесення 

змін до 

Земельного 

кодексу 

10. Корегування кошторисної частини 

проектів 
23 000 

(міський 

бюджет) 

 0 

Не використано 

 


