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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сімдесят дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  25 вересня  2019 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:10 

Всього обрано депутатів - 26 

Присутні на сесії: 

–       18 депутатів міської ради (список додається). 

Відсутні на сесії: 8 депутатів міської ради (І.Дашевич, Р.Дидик, І.Карвацький, В.Котів, 

А.Крижалка, Л.Петровська,  Б.Рибчук, Т.Сенчина). 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання 79 сесії. 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова. 

Обрати секретарем 79 сесії Л.Горвата - 

депутатаміської ради. 

 

 Голосували про обрання секретаря засідання  79  сесії. 

         «за»        -  13 

   «проти»      -  2 

   «утрим.»     - 1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова. 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання 79 сесії. 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура,  міський 

голова. 

Обрати секретарем 79 сесії І.Мазур  – депутата 

міської ради. 

 

 Голосували про обрання секретаря засідання   79 сесії. 

       «за»         -  13 

   «проти»      -  1 

   «утрим.»     - 0  
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(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова. 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання   79 сесії. 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура,  міський 

голова. 

Обрати секретарем 79 сесії М.Шкарповича – 

депутата міської ради. 

 

 Голосували про обрання секретаря засідання   79 сесії. 

        «за»         -  15 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем засідання 79 сесії депутата міської ради 

М.Шкарповича. 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії  79 сесії. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова. 

Доповнити персональний склад лічильної комісії 

Л.Івасюк – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в  складі лічильної комісії  79 сесії. 

        «за»        -  16 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії 79 сесії депутата міської ради Л.Івасюк. 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії  79 сесії. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура,  міський 

голова. 

Доповнити персональний склад лічильної комісії 

А.Федорняк – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в  складі лічильної комісії  79 сесії. 

      «за»         -  15 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії 79 сесії депутата міської ради 
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А.Федорняк. 

СЛУХАЛИ:  Про порядок денний сімдесят дев’ятої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова. 

Ознайомила з проєктом порядку денного сімдесят 

дев’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2019 

року. (Проєкт  №1666) 

2. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. 

(Проєкт  №1667) 

3. Про результати державного фінансового аудиту 

бюджету міста Бурштина. (Проєкт  №1668) 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового 

відділу. 

4. Про внесення змін до Положення про тендерний 

комітет виконавчого органу Бурштинської міської 

ради, затвердженого рішенням міської ради від 

26.08.2016 №13/16-16. (Проєкт  №1709) 

5. Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с. Вигівка 

на 2019 рік. (Проєкт  №1710) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки 

та промисловості. 

6. Про перейменування Бурштинської гімназії 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області та затвердження її Статуту у новій редакції. 

(Проєкт  №1105) 

7. Про перейменування Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 та затвердження її Статуту в новій 

редакції. (Проєкт  №1249) 

8. Про перейменування Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3 та затвердження її Статуту в новій 

редакції. (Проєкт  №1250) 

            Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і 

науки. 

9. Про затвердження  положення цільової програми 

«Громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Бурштин та с. Вигівка». (Проєкт №1688) 

            Доповідач: І.Прокопів – депутат міської ради. 

10. Про надання дозволу на розробку Комплексної 
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схеми розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на 

території в м. Бурштин.  (Проєкт №1708) 

             Доповідач: Т.Білоока–начальник сектору 

містобудування та архітектури. 

11. Про внесення змін до рішення Бурштинської 

міської ради від 25.04.2019 № 03/71-19 «Про 

скорочення ліжкомісць та оптимізацію штатного 

розпису КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня»». (Проєкт №1711) 

             Доповідач: Н. Кицела - заступник міського голови. 

12. Про встановлення заборони продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових суб’єктами господарювання 

незалежно від форм власності (крім закладів 

ресторанного господарства) в період з 22.00 до 

10.00 годин в межах території Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області. 

(Проєкт№1614) 

Доповідач: М.Михайлишин – начальник 

юридичного відділу. 

Земельні  питання: 

13. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі з послідуючим укладанням 

договору оренди землі (гр. Мрочко Л.М.). (Проєкт  

№1669) 

14. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення садівництва з передачею у приватну 

власність (гр. Ходак Я.Г.). (Проєкт  №1670) 

15. Про затвердження Проєкт у землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для будівництва 
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індивідуального гаража з передачею  у приватну 

власність  (гр. Гачинська В.Т.). (Проєкт  №1671) 

16. Про надання дозволу на складання Проєкт у 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

для будівництва індивідуальних гаражів, з 

передачею у власність (гр. гр. Плешка С.В., 

Наритник Б.Р.). (Проєкт  №1672) 

17. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельних ділянок  в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування індивідуальних 

гаражів з передачею у приватну власність                                 

(гр. гр. Легета Р.І., Бринд В.В., Королевич А.В.). 

(Проєкт  №1673) 

18. 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 ( гр.гр. Цюняк С.М., Стецюк Р.В.). 

(Проєкт  №1674) 

19. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з 

передачеюу приватну власність (гр. Боднар І.А.). 

(Проєкт  №1675) 

20. 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   (гр. Цюняк С.М.). 

(Проєкт  №1676) 

21. Про внесення змін в п.9.1 рішення міської ради від 

27.12.2013 № 11.13/38-13 «Про затвердження  



6 

 

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» (гр.Питель З.М.). 

(Проєкт  №1677) 

22. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. 

Олексів Д.С.). (Проєкт  №1678) 

23. 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 ( гр. Курляк Н.А.). (Проєкт  №1679) 

24. 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 (гр. Дацишин Г.П.). 

(Проєкт  №1680) 

25. Про поставлення на чергу для одержання земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого  

будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (гр. Квасій І.В.). (Проєкт  

№1681) 

26. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі з послідуючим укладанням 

договору оренди землі (гр.Горбачевський А.З.). 
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(Проєкт  №1682) 

27. 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 

( гр.Матейко Б.В.). (Проєкт  №1683) 

28. Про надання дозволу на складання Проєкт у 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність із земель запасу міської 

ради (гр.гр. Пригода О.Я., Гнатів О.О.). (Проєкт  

№1684) 

29. Про припинення договору оренди земельної  

ділянки з громадянкою Шемелько Олександрою 

Романівною. (Проєкт  №1685) 

30. Про продовження (поновлення) термінів договорів  

оренди земельних ділянок (п/пДулик І.О., 

п/пЛіпський С.Г.). (Проєкт  №1686) 

31. Про припинення договору оренди земельної  

ділянки з громадянкою Пастущак Світланою 

Юріївною. (Проєкт  №1687) 

32. Про затвердження Проєкт у землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею 

у власність (гр. Галич О.Р.). (Проєкт  №1689) 

33. 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  (гр. гр. Білик 

Я.Я., Бук Л.Я.). (Проєкт  №1690) 

34. Про поставлення на чергу для одержання земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого  
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будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (гр. Денека М.В.). (Проєкт  

№1691) 

35. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельних ділянок  в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування індивідуальних 

гаражів з передачею у приватну власність                         

(гр. гр. Парандій А.В., Стефанюк М.М.). (Проєкт  

№1692) 

36. 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 ( гр.гр. Бук Л.Я., Кочила Ю.В., Бандура 

М.Ю.). (Проєкт  №1693) 

37. 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  (гр. Штогрин 

Є.В.). (Проєкт  №1694) 

38. Про затвердження Проєкт у землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для будівництва 

індивідуального гаража з передачею  у приватну 

власність   (гр. Бакай І.В.). (Проєкт  №1695) 

39. Про продовження (поновлення) терміну договору  

оренди земельної ділянки (п/пФутеркоВ.М.). 

(Проєкт  №1696) 

40. Про поставлення на чергу для одержання земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого  

будинку, господарських будівель та споруд 
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(присадибна ділянка) (гр.Галелюка О.С.). (Проєкт  

№1697) 

41. Про внесення в список черговості на виділення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних 

гаражів ( гр. Галелюка.О.С.). (Проєкт  №1698) 

42. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуальних 

гаражів з передачею у власність(гр.гр. Паньків 

В.В., Вівчарик Д.В.).(Проєкт  №1699) 

43. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства  з передачею у власність                      

(гр. Бойда Ю.В.). (Проєкт  №1700) 

44. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража з передачею у приватну 

власність (гр.Семеген В.П.). (Проєкт  №1701) 

45. 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 Боднар Т.В., Боднар Я.М., 

Рега Р.П.). (Проєкт  №1702) 

46. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

ведення садівництва з передачею у приватну 
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власність (гр. Трач О.В.). (Проєкт  №1703) 

47. Про затвердження Проєкт у землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для будівництва 

індивідуального гаража з передачею  у приватну 

власність   (гр. Козань Р.Є). (Проєкт  №1704) 

48. Про надання дозволу на складання Проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража, з 

передачею у власність (гр. Єрликіна О.О.). (Проєкт  

№1705) 

49. 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  

( гр.Полоцька М.Д.). (Проєкт  №1706) 

50. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування індивідуальних 

гаражів з передачею у приватну власність (гр.гр. 

Данилюк В.Д., Булка Я.І.,Білик Л.В.) (Проєкт  

№1707) 

51. Про припинення договору оренди земельної 

ділянки з приватним підприємцем Михайлишин 

Степаном Петровичем. (Проєкт № 1712) 

52. 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 (гр.Василишин 

О.Є.). (Проєкт №1713) 

53. Про внесення в список черговості на виділення 
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земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража ( гр.Кіцера П.С.). (Проєкт №1714) 

54. Про заключення договору оренди земельної 

ділянкив м. Бурштин, по вул. С.Бандери, 88 А (гр. 

Шпуняр В.М.). (Проєкт №1715) 

55. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража з передачею у приватну 

власність (гр. Іванишин В.П.). (Проєкт №1716). 

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража з передачею у приватну 

власність (гр. Струк Б.А.). (Проєкт №1717) 

57. 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 (гр. Чехівська 

Г.Б.). (Проєкт №1718) 

58. 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( гр. 

Чехівська Г.Б.). (Проєкт №1719) 

59. Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. 

Бурштин, вул. С.Стрільців, 33 Г                    (гр. 

Чава В.В.). (Проєкт №1720) 

60. Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. 
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Бурштин,  вул. Коновальця, 11а       (приватний 

підприємець Рудницький І.Д.). (Проєкт №1721) 

61. Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. 

Бурштин, вул. Р.Шухевича, 11/1 (ТзОВ «Романі»). 

(Проєкт №1722) 

62. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража з передачею у приватну власність 

(гр.Іванишин В.П.). (Проєкт №1723) 

Доповідач:В.Копаниця - начальник земельно-

екологічного відділу. 

63. Про надання дозволу на розробку проекту 

Детального плану території по вулиці 

С.Бандери,88-А в м. Бурштин. (Проєкт №1724) 

Доповідач: Т.Білоока - завідувач секторі 

містобудування та архітектури. 

64. Відповіді на депутатські запити. 

65. Депутатські запити. 

66. Різне. 

 Голосували про порядок денний 79 сесії за основу. 

«за»          -  15 

   «проти»       -  0 

                                          «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура,  

міський 

голова 

Яка запропонувала: 

1. Проєкти №1105,1249,1250,1709,1717 зняти з 

обговорення. 

2. Внести в порядок денний проєкт №1601 пунктом 

56 відповідно до доповідної записки начальника 

земельно-екологічного відділу (доповідна записка 

додається). 
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3. Проєкт № 1669 розглянути пунктом 31. 

4. Проєкт №1687 розглянути пунктом 13. 

5. Проєкт №1682 розглянути пунктом 29. 

6. Проєкт №1685 розглянути пунктом 26. 

 Голосували про внесення змін у порядок денний 79 сесії. 

     «за»         -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни у порядок денний 79 сесії. 

1. Проєкти №1105,1249,1250,1709,1717 зняти з обговорення. 

2. Внести в порядок денний проєкт №1601 пунктом 56 відповідно 

до доповідної записки начальника земельно-екологічного 

відділу (доповідна записка додається). 

3. Проєкт № 1669 розглянути пунктом 31. 

4. Проєкт №1687розглянути пунктом 13. 

5. Проєкт №1682 розглянути пунктом 29. 

6. Проєкт №1685 розглянути пунктом 26 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський голова. 

Затвердити порядок денний сімдесят дев’ятої сесії 

Бурштинської міської ради сьомого 

скликаннявцілому. 

 Голосували про порядок денний79 сесіїв цілому. 

                «за»       -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сімдесят дев’ятої сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2019 року. (Проєкт  

№1666) 

2. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проєкт  

№1667) 

3. Про результати державного фінансового аудиту бюджету міста 
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Бурштина. (Проєкт  №1668) 

            Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу. 

4. Про внесення змін до Програми соціально-економічного 

розвитку м.Бурштина та с. Вигівка на 2019 рік. (Проєкт  №1710) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки та 

промисловості. 

5. Про затвердження  положення цільової програми «Громадський 

бюджет (бюджет участі) міста Бурштин та с. Вигівка».(Проєкт 

№1688) 

            Доповідач: І.Прокопів – депутат міської ради. 

6. Про надання дозволу на розробку Комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території в м. Бурштин.  (Проєкт 

№1708) 

             Доповідач: Т.Білоока – начальник сектору містобудування та 

архітектури. 

7. Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 

25.04.2019 № 03/71-19 «Про скорочення ліжкомісць та 

оптимізацію штатного розпису  КО «Бурштинська центральна 

міська лікарня»». (Проєкт 1711) 

             Доповідач: Н.Кицела - заступник міського голови  

8. Про встановлення заборони продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових суб’єктами господарювання незалежно від форм 

власності (крім закладів ресторанного господарства) в період з 

22.00 до 10.00 годин в межах території Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області. (Проєкт№1614) 

Доповідач: М.Михайлишин – головний спеціаліст юридичного 

відділу. 

Земельні  питання: 

9. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з 

громадянкою Пастущак Світланою Юріївною. (Проєкт  №1687) 

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення садівництва з передачею у приватну 

власність (гр. Ходак Я.Г.). (Проєкт  №1670) 
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11. Про затвердження Проєкт у землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з 

передачею  у приватну власність  (гр. Гачинська В.Т.). (Проєкт  

№1671) 

12. Про надання дозволу на складання Проєкт у землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для будівництва індивідуальних 

гаражів, з передачею у власність (гр. гр. Плешка С.В., Наритник 

Б.Р.). (Проєкт  №1672) 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок  в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування 

індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність                                 

(гр. гр. Легета Р.І., Бринд В.В., Королевич А.В.). (Проєкт  

№1673) 

14. 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 ( гр.гр. Цюняк С.М., Стецюк 

Р.В.). (Проєкт  №1674) 

15. 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 (гр. Боднар І.А.). (Проєкт  

№1675) 

16. 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 (гр. Цюняк С.М.). (Проєкт  

№1676) 

17. Про внесення змін в п.9.1 рішення міської ради від 27.12.2013 № 

11.13/38-13 «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»  

(гр. Питель З.М.). (Проєкт  №1677) 
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18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. 

Олексів Д.С.). (Проєкт  №1678) 

19. 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 ( гр. Курляк Н.А.). (Проєкт  №1679) 

20. 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 (гр. Дацишин 

Г.П.). (Проєкт  №1680) 

21. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) (гр. Квасій І.В.). 

(Проєкт  №1681) 

22. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з 

громадянкою Шемелько Олександрою Романівною. (Проєкт  

№1685) 

23. 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 ( гр.Матейко Б.В.). (Проєкт  

№1683) 

24. Про надання дозволу на складання Проєкт у землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність із земель 

запасу міської ради (гр.гр. Пригода О.Я., Гнатів О.О.).                 

(Проєкт  №1684) 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

обслуговування будівель торгівлі з послідуючим укладанням 

договору оренди землі (гр. Горбачевський А.З.). (Проєкт  

№1682) 

26. Про продовження (поновлення) термінів договорів  оренди 

земельних ділянок (п/пДулик І.О., п/пЛіпський С.Г.). (Проєкт  

№1686) 

27. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі з послідуючим укладанням 

договору оренди землі (гр. Мрочко Л.М.). (Проєкт  №1669) 

28. Про затвердження Проєкт у землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (гр. Галич О.Р.). (Проєкт  

№1689) 

29. 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 (гр. гр. Білик Я.Я., Бук Л.Я.). 

(Проєкт  №1690) 

30. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) (гр. Денека М.В.). 

(Проєкт  №1691) 

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок  в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування 

індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність                         

(гр. гр. Парандій А.В., Стефанюк М.М.). (Проєкт  №1692) 

32. 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 ( гр.гр. Бук Л.Я., Кочила Ю.В., 

Бандура М.Ю.).(Проєкт  №1693) 

33. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 



18 

 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

індивідуального гаража з передачею у власність  (гр. Штогрин 

Є.В.). (Проєкт  №1694) 

34. Про затвердження Проєкт у землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з 

передачею  у приватну власність  (гр. Бакай І.В.). (Проєкт  

№1695) 

35. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди 

земельної ділянки  (п/пФутерко В.М.). (Проєкт  №1696) 

36. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) (гр.Галелюка О.С.). 

(Проєкт  №1697) 

37. Про внесення в список черговості на виділення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів ( гр. 

Галелюка.О.С.). (Проєкт  №1698) 

38. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних 

гаражів з передачею у власність  (гр.гр. Паньків В.В., Вівчарик 

Д.В.). (Проєкт  №1699) 

39. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у власність                      

(гр. Бойда Ю.В.). (Проєкт  №1700) 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража з передачею у приватну власність (гр.Семеген В.П.). 

(Проєкт  №1701) 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадяни Боднар Т.В., Боднар 

Я.М., Рега Р.П.). (Проєкт  №1702) 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення садівництва з передачею у приватну 

власність (гр. Трач О.В.). (Проєкт  №1703) 

43. Про затвердження Проєкт у землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з 

передачею  у приватну власність  (гр. Козань Р.Є). (Проєкт  

№1704) 

44. Про надання дозволу на складання Проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража, з передачею у власність (гр. Єрликіна О.О.). (Проєкт  

№1705) 

45. 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 ( гр.Полоцька М.Д.). (Проєкт  

№1706) 

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)для будівництва та обслуговування 

індивідуальнихгаражів з передачею у приватну власність (гр.гр. 

Данилюк В.Д., Булка Я.І.,Білик Л.В.). (Проєкт  №1707) 

47. Про припинення договору оренди земельної ділянки з 

приватним підприємцем Михайлишин Степаном Петровичем. 

(Проєкт 1712) 

48. 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 (гр.Василишин О.Є.). 

(Проєкт1713) 
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49. Про внесення в список черговості на виділення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража ( гр.Кіцера 

П.С.). (Проєкт 1714) 

50. Про заключення договору оренди земельної ділянкив м. 

Бурштин, по вул. С.Бандери, 88 А (гр. Шпуняр В.М.). (Проєкт 

1715) 

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з 

передачею у приватну власність (гр. Іванишин В.П.). (Проєкт 

1716) 

52. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у власність ( гр.Мацяк 

П.Т.). (Проєкт 1601) 

53. 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 (гр. Чехівська Г.Б.). (Проєкт 

1718) 

54. 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( гр. Чехівська Г.Б.). (Проєкт 

1719) 

55. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. 

Бурштин, вул. С.Стрільців, 33 Г  (гр. Чава В.В.). (Проєкт 1720) 

56. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. 

Бурштин,  вул. Коновальця, 11а  (приватний підприємець 

Рудницький І.Д.). (Проєкт 1721) 

57. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 
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земельної ділянки  несільськогосподарського призначення в м. 

Бурштин, вул. Р.Шухевича, 11/1 (ТзОВ «Романі»). (Проєкт 1722) 

58. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража з передачею у приватну власність (гр.Іванишин В.П.). 

(Проєкт 1723) 

             Доповідач:В. Копаниця - начальник земельно-екологічного 

відділу. 

59. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану 

території по вулиці С.Бандери,88-А в м. Бурштин. (Проєкт 1724) 

            Доповідач: Т.Білоока - завідувач секторі містобудування та 

архітектури. 

60. Відповіді на депутатські запити. 

61. Депутатські запити. 

62. Різне. 

СЛУХАЛИ: 1. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2019 року. (Проєкт  

№1666). 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу. 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендаціями 

постійної депутатської комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 12.09.2019 р.  № 22) 

про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняттярішення № 01/79-19 в цілому. 

                 «за»      -  14 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/80 -19 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проєкт  

№1667). 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу. 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендаціями 

постійної депутатської комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 13.09.2019  № 

19 , від 19.08.2019 №20,від 03.09.2019 №21, від 

12.09.2019 №22) (висновки та рекомендації 

додаються). 

 Голосували про прийняттярішення № 02/79-19 за основу. 

                   «за»      -  14 
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«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/79 -19 за основу.  

ВИСТУПИЛИ: Р.Джура, міський 

голова. 

Взяла участь в обговоренні. 

ВИСТУПИЛИ: І.Дулик, депутат 

міської ради. 

Взяв участь в обговоренні. 

ВИСТУПИЛИ: В.Рик, депутат 

міської ради. 

Взяв участь в обговоренні. 

ВИСТУПИЛИ: Л.Івасюк, 

депутат міської 

ради. 

Взяла участь в обговоренні. 

ВИСТУПИЛИ: О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу. 

Взяла участь в обговоренні. 

 Голосували про проект  рішення № 02/79-19 зі змінами. 

                   «за»    -  13 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова. 

ВИСТУПИЛИ: Л.Горват, 

депутат міської 

ради. 

Запропонував відповідно до регламенту 

Бурштинської міської ради зміни до даного проекту 

рішення голосувати по кожному пункту окремо. 

 Голосували про пункт 1 рішення № 02/79-19  про збільшення дохідної 

частини бюджету міста у сумі 660 000,00 грн. 

                   «за»     -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти пункт 1 рішення № 02/79 -19 про збільшення дохідної 

частини бюджету міста у сумі 660 000,00 грн. 

 Голосували про пункт 2 рішення № 02/79-19 про  збільшення 

видаткової частини бюджету міста на суму 600 000,00 грн.  
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                 «за»       -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти пункт 2 рішення № 02/79 -19 про  збільшення видаткової 

частини бюджету міста на суму 600 000,00 грн.  

 

 Голосували про пункт 3 рішення № 02/79-19 ( збільшення видаткової 

частини в сумі 60 тис.грн.)  

                 «за»    -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти пункт 3 рішення № 02/79 -19 ( збільшення видаткової 

частини в сумі 60 тис.грн.) 

 Голосували про пункт 3 рішення № 02/79-19 (зміни відповідно до 

звернення розпорядників коштів)  

                 «за»      -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти пункт 3 рішення № 02/79 -19 (зміни відповідно до 

звернення розпорядників коштів). 

 Голосували про пункт 3 рішення № 02/79-19 (зміни відповідно до 

звернення розпорядників коштів ( спрямування частини залишку 

спеціального фонду )).  

                 «за»      -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти пункт 3 рішення № 02/79 -19 (зміни відповідно до звернення 

розпорядників коштів ( спрямування частини залишку спеціального 

фонду )).  

 Голосували про пункт 3 рішення №02/79-19 (збільшення дохідної 
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частини в сумі 683177, 00 грн., та відповідно збільшення видаткової 

частини у сімі 683177 ,00 грн). 

                 «за»       -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти пункт  3 рішення № 02/79 -19(збільшення дохідної частини в 

сумі 683177,00 грн., та відповідно збільшення видаткової частини у сімі 

683177,00 грн). 

  Голосували про пункт 3 рішення №02/79-19 (зміни відповідно до 

звернення розпорядників коштів)  

                 «за»       -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються).  

ВИРІШИЛИ: Прийняти пункт 3 рішення № 02/79 -19 (зміни відповідно до 

звернення розпорядників коштів). 

 Голосували про прийняття рішення № 02/79-19 в цілому. 

                 «за»        -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/79 -19 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 3. Про результати державного фінансового аудиту бюджету міста 

Бурштина. (Проєкт  №1668) 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу. 

Ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями 

постійної депутатської комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 12.09.2019 № 22) 

про підтримку проєкту рішення комісії. 

 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 03/79 -19 в цілому. 

     «за»        -  14 

«проти»     -  0 

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

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 03/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до Програми соціально-економічного 

розвитку м.Бурштина та с. Вигівка на 2019 рік. (Проєкт  №1710) 

ДОПОВІДАВ: 

 

М.Назар, 

начальник відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 12.09.2019 № 22) про підтримку проекту 

рішення комісії. 

 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 04/79 -19 в цілому. 

     «за»        -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 04/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження  положення цільової програми «Громадський 

бюджет (бюджет участі) міста Бурштин та с. Вигівка». (Проєкт 

№1688) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Прокопів, 

депутат міської 

ради. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 12.09.2019 № 22), рекомендаціями 

комісії з питань будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства (протокол від 

13.09.2019 №11), рекомендації комісії з питань 

законності та етики (протокол від 07.09.2019 №45) 

ВИСТУПИВ: А.Федорняк, 

депутат міської 

ради. 

Взяв участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: В.Рик, депутат 

міської ради. 

Взяв участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: 

 

Л.Горват, депутат 

міської ради. 

Взяв участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: 

 

В.Гулик, перший 

заступник 

міського голови. 

Взяв участь в обговоренні. 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення №1688 Про затвердження  

положення цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) 

міста Бурштин та с. Вигівка» за основу. 

  «за»          -  14 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 1688 Про затвердження  положення цільової 

програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Бурштин та с. 

Вигівка» прийняти за основу. 

ВИСТУПИВ: 

 

Л.Горват, депутат 

міської ради. 

Який ознайомив присутніх з рекомендаціями 

комісії з питань законності та етики: 

-п.1.4.-вставити 1% фінансування програми, від 

суми власних доходів; 

-п.6.9.-чисельність осіб, що ініціюють/підтримують 

25 та 50 осіб для малих та великих проектів 

відповідно. 

 Голосували за рекомендації комісії з питань законості та етики до 

положення проекту рішення  №1688 Про затвердження  положення 

цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Бурштин та с. Вигівка» . 

    «за»      -  12 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова. 

ВИСТУПИВ: 

 

В.Рик, депутат 

міської ради. 

Який ознайомив присутніх з рекомендаціями 

комісії з питань бюджету та економічного розвитку: 

-в.п.1.4. цифру «2%» замінити на «0,5%». 

ВИСТУПИВ: О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Взяла участь в обговоренні. 
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ВИСТУПИВ: Л.Івасюк, депутат 

міської ради 

Взяла участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: А.Федорняк, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про рекомендації комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку до положення  проекту№1688 Про затвердження  положення 

цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Бурштин та с. Вигівка». 

    «за»       -  14 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

до  положення проекту№1688 Про затвердження  положення цільової 

програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Бурштин та с. 

Вигівка» . 

 Голосували про прийняття проєкту рішення №1688 в цілому 

   «за»         -  13 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова. 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу на розробку Комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території в м. Бурштин.  (Проєкт 

№1708) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Т.Білоока, 

начальник сектору 

містобудування та 

архітектури. 

Ознайомила з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово-комунального 

господарства (протокол від 13.09.2019 №11), 

земельна та з питань екології (протокол від 

11.09.2019 №9) про підтримку проекта. 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 05/79 -19 в цілому. 

     «за»       -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 05/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 

25.04.2019 № 03/71-19 «Про скорочення ліжкомісць та 

оптимізацію штатного розпису КО «Бурштинська центральна 

міська лікарня»». (Проєкт 1711) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Н.Кицела, 

заступник міського 

голови 

Ознайомила з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії з питань гуманітарної 

політики (протокол від 11.09.2019 №11), з питань 

законності та етики (протокол від 07.09.2019 

№45), з питань бюджету та економічного 

розвитку (протокол від 12.09.2019 №22), про 

підтримку проекта. 

ВИСТУПИВ: Р.Джура, міський 

голова. 

Взяла участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: С.Сопільняк, 

головний лікар КО 

«Бурштинська 

центральна міська 

лікарня». 

Взяв участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: Л.Івасюк, депутат 

міської ради. 

Взяла участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради. 

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 06/79 -19 в цілому. 

     «за»        -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 06/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 8. Про встановлення заборони продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових суб’єктами господарювання незалежно від форм 
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власності (крім закладів ресторанного господарства) в період з 

22.00 до 10.00 годин в межах території Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області. (Проєкт№1614) 

ДОПОВІДАВ: 

 

М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного відділу. 

Ознайомила з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії з питань законності та 

етики (протокол від 07.09.2019 №45). 

ВИСТУПИВ: Л.Горва, депутат 

міської ради. 

Який наголосив, що комісія законності та етики 

підтримує проект рішення без врахування 

рекомендацій ДРСУ, а саме виключення п.4 ДРСУ 

порушено терміни догляду передбачені Постановою 

КМУ №634 від 23.09.2019 року. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 07/79 -19 в цілому. 

       «за»      -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 07/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИВ: Р.Джура, міський 

голова. 

Яка запропонувала надати слово мешканцям 

міста вул.С.Бандери 77/а, які були присутні на 

засіданні сесії. 

ВИСТУПИВ: Н.Сірко, мешканка 

будинку С.Бандери 

77/а. 

Щодо ремонту покрівлі даху. 

ВИСТУПИВ: І.Бандура, завідувач 

сектору житлово-

комунального 

господарства та 

обліку 

комунального 

майна. 

Взяла участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: І.Прокопів, депутат 

міської ради. 

Взяв участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: Л.Горват, депутат 

міської ради. 

Взяв участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: Л.Івасюк, депутат 

міської ради. 

Взяла участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного відділу. 

Яка запропонувала повернутись до повторного 

розгляду проєкту №1688 Про затвердження  

положення цільової програми «Громадський 
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бюджет (бюджет участі) міста Бурштин та с. 

Вигівка» пунктом 5 порядку денного, згідно 

ст.28,42 регламенту роботи Бурштинської міської 

ради. 

 Голосували про повернення до розгляду проєкту №1688 Про затвердження  

положення цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) 

міста Бурштин та с. Вигівка». 

     «за»     -  14 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення №1688 Про затвердження  положення цільової 

програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Бурштин та         

с. Вигівка», повернути до повторного розгляду. 

ВИСТУПИВ: Р.Джура, міський 

голова 

1. Яка поставила на повторне голосування 

п.1 проєкту рішення №1688, Затвердити 

Положення міської цільової програми 

«Громадський бюджет (бюджет участі) 

міста Бурштин та с. Вигівка в редакції, що 

додається. 

 Голосували про п.1 проекту рішення №1688 Затвердити Положення 

міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Бурштин та с. Вигівка в редакції.  

     «за»         -  10 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  7 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова. 

СЛУХАЛИ: 9. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з 

громадянкою Пастущак Світланою Юріївною. (Проєкт  №1687) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 08/79 -19 в цілому. 

      «за»       -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 08/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення садівництва з передачею у приватну 

власність (гр. Ходак Я.Г.). (Проєкт  №1670) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 09/79 -19 в цілому. 

     «за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 09/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження Проєкт у землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з 

передачею  у приватну власність   (гр. Гачинська В.Т.). (Проєкт  

№1671) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 10/79 -19 в цілому. 

     «за»        -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 10/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на складання Проєкт у землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для будівництва індивідуальних 

гаражів, з передачею у власність (гр. гр. Плешка С.В., Наритник 
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Б.Р.). (Проєкт  №1672) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 11/79 -19 в цілому. 

   «за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 11/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок  в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуальних 

гаражів з передачею у приватну власність (гр. гр. Легета Р.І., 

Бринд В.В., Королевич А.В.). (Проєкт  №1673) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 12/79 -19 в цілому. 

      «за»       -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 12/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 14. 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 ( гр.гр. Цюняк С.М., Стецюк 

Р.В.). (Проєкт  №1674) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 13/79 -19 в цілому. 



33 

 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 13/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 15. 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 (гр. Боднар І.А.). (Проєкт  

№1675) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9) 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 14/79 -19 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 14/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 16. 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  (гр. Цюняк С.М.). (Проєкт  

№1676) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 15/79 -19 в цілому. 

   «за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 15/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення змін в п.9.1 рішення міської ради від 27.12.2013 № 

11.13/38-13 «Про затвердження  технічної документації із 
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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» (гр. 

Питель З.М.).(Проєкт  №1677) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 16/79 -19 в цілому. 

       «за»      -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 16/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Олексів 

Д.С.).(Проєкт  №1678) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 17/79 -19 в цілому. 

      «за»      -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 17/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 19. 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 ( гр. Курляк Н.А.). (Проєкт  №1679) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 
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екологічного 

відділу. 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 18/79 -19 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 18/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 20. 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 (гр. Дацишин Г.П.).(Проєкт  

№1680) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 19/79 -19 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 19/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 21. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) (гр. Квасій І.В.).(Проєкт  

№1681) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічноговідділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 20/79 -19 в цілому. 

     «за»       -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 20/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 22. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з 

громадянкою Шемелько Олександрою Романівною. (Проєкт  

№1685) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 21/79 -19 в цілому. 

    «за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 21/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 23. 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 ( гр.Матейко Б.В.).(Проєкт  

№1683) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 22/79 -19 в цілому. 

     «за»        -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 22/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 24. Про надання дозволу на складання Проєкт у землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність із земель 

запасу міської ради (гр.гр. Пригода О.Я., Гнатів О.О.).                 

(Проєкт  №1684) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 
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відділу. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 23/79 -19 в цілому. 

     «за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 23/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі з послідуючим укладанням 

договору оренди землі (гр. Горбачевський А.З.).(Проєкт  №1682) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 24/79 -19 в цілому. 

    «за»         -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 24/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 26. Про продовження (поновлення) термінів договорів  оренди 

земельних ділянок  (п/пДулик І.О., п/пЛіпський С.Г.).(Проєкт  

№1686) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 25/79 -19 в цілому. 

   «за»         -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 25/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 27. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

обслуговування будівель торгівлі з послідуючим укладанням 

договору оренди землі (гр. Мрочко Л.М.).(Проєкт  №1669). 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 26/79 -19 в цілому. 

    «за»        -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 26/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 28. Про затвердження Проєкт у землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (гр. Галич О.Р.). (Проєкт  

№1689) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

ВИСТУПИВ: І.Харів, депутат 

міської ради. 

Який повідомив про те, що ним попередньо було 

подано заяву щодо конфлікту інтересів та про 

відмову в участі голосуванні за проект №1689Про 

затвердження Проєкт у землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею 

у власність (гр. Галич О.Р.). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 27/79 -19 в цілому. 

      «за»       -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 27/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
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місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (гр. гр. Білик Я.Я., Бук Л.Я.). 

(Проєкт  №1690) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 28/79 -19 в цілому. 

       «за»      -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 28/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 30. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) (гр. Денека М.В.). 

(Проєкт  №1691) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 29/79 -19 в цілому. 

    «за»        -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 29/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок  в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуальних 

гаражів з передачею у приватну власність (гр. гр. Парандій А.В., 

Стефанюк М.М.). (Проєкт  №1692) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 30/79 -19 в цілому. 



40 

 

      «за»       -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 30/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 32. 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 ( гр.гр. Бук Л.Я., Кочила Ю.В., 

Бандура М.Ю.). (Проєкт  №1693) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 31/79 -19 в цілому. 

   «за»         -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 31/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 33. 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  (гр. Штогрин Є.В.).(Проєкт  

№1694) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 32/79 -19 в цілому. 

    «за»        -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 32/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 34. Про затвердження Проєкт у землеустрою щодо відведення 
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земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з 

передачею  у приватну власність (гр. Бакай І.В.). (Проєкт №1695) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 33/79 -19 в цілому. 

     «за»        -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 33/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 35. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди 

земельної ділянки  (п/пФутерко В.М.).(Проєкт  №1696) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 34/79 -19 в цілому. 

      «за»       -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 34/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 36. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) (гр.Галелюка 

О.С.).(Проєкт  №1697). 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проєктом рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 1697 в цілому. 

     «за»      -  4 

«проти»     -  10 

«утрим.»   -  2 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова. 

СЛУХАЛИ: 37. Про внесення в список черговості на виділення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів ( гр. 

Галелюка.О.С.). (Проєкт  №1698) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проєктом рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 1698 в цілому. 

      «за»      -  2 

«проти»     -  10 

«утрим.»   -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова. 

СЛУХАЛИ: 38. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних 

гаражів з передачею у власність (гр.гр. Паньків В.В., Вівчарик 

Д.В.). (Проєкт  №1699) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 35/79 -19 в цілому. 

      «за»     -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 35/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 39. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
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селянського господарства  з передачею у власність                      

(гр. Бойда Ю.В.). (Проєкт  №1700) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 36/79 -19 в цілому. 

     «за»       -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 36/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража з передачею у приватну власність (гр.СемегенВ.П.). 

(Проєкт  №1701) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 37/79 -19 в цілому. 

       «за»      -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 37/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 41. 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 Боднар Т.В., Боднар 

Я.М., Рега Р.П.). (Проєкт  №1702) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 38/79 -19 в цілому. 

      «за»       -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 38/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення садівництва з передачею у приватну 

власність (гр. Трач О.В.). (Проєкт  №1703) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 39/79 -19 в цілому. 

     «за»        -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 39/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 43. Про затвердження Проєкт у землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з 

передачею  у приватну власність (гр. Козань Р.Є). (Проєкт  

№1704) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 40/79 -19 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 40/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 44. Про надання дозволу на складання Проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража, з передачею у власність (гр. Єрликіна О.О.). (Проєкт  
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№1705) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 41/79 -19 в цілому. 

       «за»       -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 41/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 45. 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 ( гр.Полоцька М.Д.). 

(Проєкт№1706) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 42/79 -19 в цілому. 

      «за»      -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 42/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуальних 

гаражів з передачею у приватну власність (гр.гр. Данилюк В.Д., 

Булка Я.І.,Білик Л.В.) (Проєкт  №1707) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 43/79 -19 в цілому. 
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        «за»      -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 43/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 47. Про припинення договору оренди земельної ділянки з приватним 

підприємцем Михайлишин Степаном Петровичем. (Проєкт 

№1712) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 44/79 -19 в цілому. 

     «за»       -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 44/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 48. 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 (гр.Василишин О.Є.). (Проєкт 

№1713) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 45/79 -19 в цілому. 

     «за»        -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 45/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 49. Про внесення в список черговості на виділення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража ( гр.Кіцера 

П.С.). (Проєкт №1714). 
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ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 46/79 -19 в цілому. 

      «за»       -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 46/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 50. Про заключення договору оренди земельної ділянкив м. 

Бурштин, по вул. С.Бандери, 88 А (гр. Шпуняр В.М.). (Проєкт 

№1715) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 47/79 -19 в цілому. 

      «за»       -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 47/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з 

передачею у приватну власність  (гр. Іванишин В.П.). (Проєкт 

№1716) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 48/79 -19 в цілому. 

      «за»       -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 48/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 52. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у власність ( гр.Мацяк 

П.Т.). (Проєкт № 1601) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 49/79 -19 в цілому. 

     «за»        -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 49/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 53. 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 (гр. Чехівська Г.Б.). (Проєкт 

№1718) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 50/79 -19 в цілому. 

      «за»      -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 50/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 54. 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( гр. Чехівська Г.Б.). (Проєкт 

№1719) 
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ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 51/79 -19 в цілому. 

       «за»      -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 51/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 55. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, 

вул. С.Стрільців, 33 Г (гр. Чава В.В.). (Проєкт №1720) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 52/79 -19 в цілому. 

      «за»      -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 52/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 56. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин,  

вул. Коновальця, 11а  (приватний підприємець Рудницький І.Д.). 

(Проєкт №1721) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 53/79 -19 в цілому. 

       «за»       -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 



50 

 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 53/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 57. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки  несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, 

вул. Р.Шухевича, 11/1 (ТзОВ «Романі»). (Проєкт №1722) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 54/79 -19 в цілому. 

     «за»      -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 54/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 58. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража з передачею у приватну власність (гр.Іванишин В.П.). 

(Проєкт № 1723) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 55/79 -19 в цілому. 

       «за»      -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 55/79-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 59. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану 

території по вулиці С.Бандери,88-А в м. Бурштин. (Проєкт 

№1724) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Т.Білоока, завідувач 

секторі 

містобудування та 

архітектури. 

Ознайомила з проектом рішення та 

рекомендаціями комісії земельної та з питень 

екології (протокол від 11.09.2019 №9), комісії 

будівництва, архітектури та ЖКГ (протокол від 
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13.09.2019 №11). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 56/79 -19 за основу. 

      «за»       -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 56/79-19 прийняти за основу. 

ВИСТУПИВ: Л.Івасюк, депутат 

міської ради 

Взяла участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: Т.Білоока, завідувач 

секторі 

містобудування та 

архітектури. 

Яка озвучила рекомендації комісії земельної та з 

питань екології, про доповнення  в П-1 з  

будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(код 03.07). 

 Голосували про прийняття змін до проекту рішення № 56/79-19  Про 

надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по 

вулиці С.Бандери,88-А в м. Бурштин. 

    «за»       -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти змінами до  проєкт рішення № 56/79-19 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 56/79 -19 в цілому. 

  «за»         -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 56/79-19 прийняти з (рішення додається). 

 60. Відповіді на депутатські запити. (Не було). 

 61. Депутатські запити. (Не було). 

 62. Різне.(Не було). 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура 


