
                                                                                                        
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  13.09.2019                                            м.Бурштин                                             №567 

Про скликання 79 - ї сесії  

Бурштинської міської ради 

сьомого скликання 

 

Відповідно до п. 8 частини четвертої ст.42, ст.46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати 79 сесію міської ради сьомого скликання 25 вересня 2019 року о 10:00 в 

приміщенні будинку культури ім. Тараса Шевченка вул. Степана Бандери, 60.  

 

Проект порядку денного 79 - ї  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.І.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.С.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.С.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.В.Прокопів – депутат міської ради 

10. Про надання дозволу на розробку Комплексної схеми розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території в м. Бурштин.  

(Проєкт №1708) 

               Доповідач: Т.І.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. Ю. 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.Я.Михайлишин – головний спеціаліст юридичного відділу 

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 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 передачею у 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  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.). (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/п Дулик І.О., п/п Ліпський 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  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/п Футерко В.М.).(Проєкт  №1696) 

40. 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) 

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 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 земельної ділянки для будівництва 

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



54. Про заключення договору оренди земельної ділянки в 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. 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.М. 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.І. Білоока - завідувач секторі містобудування та архітектури. 

64. Відповіді на депутатські запити. 

65. Депутатські запити. 

66. Різне. 

2. Організаційному відділу запросити на сесію депутатів обласної ради, голову Івано -

Франківської обласної ради, голову Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації, керівників підприємств, установ, організацій, керівників політичних 

партій, представників засобів масової інформації. 

3. Начальникам відділів виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно підготувати 

матеріали на пленарне засідання сесії. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Роксолана Джура 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


