
ПРОТОКОЛ № 48___.
засідання постійної комісії Бурштинської міської ради 

з питань законності та етики
« 20 » листопада 2019 р. м. Бурштин

Засідання проводиться: в приміщенні Бурштинської м/ради.
Члени комісії: голова комісії Горват Л.І.,

заступник голови комісії Дулик І.О.
секретар комісії Федорняк А.І.
члени комісії: Дашевич І.Я., Василик В.Є..

Відсутні: Федорняк А.І..
Запрошені: Рибчук Б.Б., КопаницяВ.М., Михайлишин М.Я..

Порядок денний:
1. Розгляд проекту рішення Бурштинської міської ради (проект №70) «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки», для подальшого його 
подання на розгляд та затвердження сесії.

2. Розгляд проекту рішення Бурштинської міської ради (проект №1330) «Про надання 
попереднього погодження Громадській організації «Братство демократичної 
української молоді» на продаж земельної ділянки для будівництва ринку по реалізації 
промислових та продовольчих товарів в м. Бурштин по вул. Міцкевича, 49 А», для 
подальшого його подання на розгляд та затвердження сесії.

3. Розгляд проекту рішення Бурштинської міської ради (проект №1762) «Про затвердження 
Програми фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської міської ради 
Івано-Франківської області на 2020 рік в особі юридичного відділу», для подальшого 
його подання на розгляд та затвердження сесії.

4. Розгляд проекту рішення Бурштинської міської ради (проект №1826) «Про затвердження 
Графіку роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Бурштинської 
міської ради», для подальшого його подання на розгляд та затвердження сесії.

5. Розгляд проекту рішення Бурштинської міської ради (проект №1833) «Про затвердження 
Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської міської 
ради на 2020 рік», для подальшого його додання на розгляд та затвердження сесії.

6. Різне.

Слухали:
Проект №70: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
(Братство ДУМ), для подальшого подання на розгляд та затвердження сесії.
Виступили:
Горват Л.І. -  нагадую, даний проект рішення, (Надати дозвіл громадській організації 
"Братство демократичної української молоді» на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та проведення експеутно-гуошової оцінки земельної ділянки 
площею 0,8120 га в м. Бурштин по вул. Міцкевича 49А, кадастровий номер 
2621210300:01:002:0454.) неодноразово вносився на розгляд в сесійній залі, однак жодного 
разу не був затверджений чи заперечений БІЛЬШІСТЮ. Пропоную обговорити даний проект 
рішення. / Р / Р  _ -  ̂ ^
Дулик І. О. - ф ^  .
Рішення код > ил* і УсА Т О

гУ СУ

Голосували: Горват Л.І.- « »; Дулик І.О.- «^тб»; Федорняк А.І.
Дашевич І.Я.- « ї)0\ »; Василик В.Є.- «

Рішення: к УТ \л|НиТ и-СТо.

а



Проект №1330: Про надання попереднього погодження Громадській організації
«Братство демократичної української молоді» на продаж земельної ділянки для будівництва 
ринку по реалізації промислових та продовольчих товарів в м. Бурштин по вул. Міцкевича, 49 
А, для подальшого подання на розгляд та затвердження сесії.
Виступили:
Горват Л.І. — даний проект (Надати попереднє погодження Громадської організації 
«Братство демократичної української молоді» на продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення в м. Бурштин по вул. Міцкевича,49 А, площею 0,8128 
га, яка знаходиться в постійному користуванні згідно рішення сесії Бурштинської міської 
ради від 09.06.1995 року (ДА ІІ-ІФ №000608 від 04.01.1996 року), (кад. номер
2621210300:01:002:0454), цільове призначення: для будівництва ринку по реалізації
промислових та продовольчих товарів) потребує обговорення та прийняття остаточного 
рішення. ^  ^  ^  ^  г> о / 7

(ІРішення комісії: ________________
Голосували: Горват Л.І.- «$гсу>\ Дулик Г0> « Утр>г, Федорняк А.І.

Дашевич І.Я.- « Ідо»; Василик В.Є.- «Утр».
Рішення: Г&

‘Є?

Проект №1762: Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2020 рік в особі юридичного відділу, 
для подальшого подання на розгляд та затвердження сесії.
Виступили:
Горват Л.І. -  підтримати проект рішення.
Рішення комісії:
Голосували: Горват Л.І.- «3& »; Дулик І.О.- «За  »; Федорняк А.І.- « — »;

Дашевич І.Я.- « 3 & . »; Василик В.Є.- « Л &  ».
Рішення: То

Проект №1826: Про затвердження Графіку роботи відділу «Центр надання
адміністративних послуг» Бурштинської міської ради, для подальшого подання на розгляд та 
затвердження сесії.
Виступили:
Василик В. Є. -  підтримати проект рішення. ~ у ?  у '
Рішення комісії: _________^ ____ ________________
Голосували: Горват Л.Х.- « Д а»; Дулик І.О.- «Зсог, Федорняк А.І.-

Дашевич І.Я.- «3 а- »; Василик В.Є.- «За
Рішення: ц/^'** '* '-*  Г&

/

».

Проект №1833: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів Бурштинської міської ради на 2020 рік, для подальшого подання на розгляд та 
затвердження сесії.
Виступили:
Горват Л.І. -  підтримати проект рішення.
Рішення комісії: ^  ^
Голосували: Горват Л.І.- «$3- »; Дулик І.

Рішення:
Різне:

Дашевич І.Я.- «с і  »;.
«оа »; Федорняк А.І.- «_ 
.Є.- «Зсу ».

н/розглядалось.

Голова комісії Горват Л.І.

Заступник голови комісії Дулик І.О.


