
                                                                                                        
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  15.10.2019                                       м. Бурштин                                                 №676 

 

Про скликання  82 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  82 сесію міської ради сьомого скликання 25 жовтня  2019 року о 10:00 в 

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

 

Проект порядку денного  82 сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання 

 

1.    Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік (Проєкт №1736) 

               Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

2.   Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс   

Бурштинського НВК   (Проєкт  №1730) 

3. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня»  ( Проєкт  №1731) 

4. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс КП 

«Житловик» (Проєкт  №1732) 

5. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс 

Відділу культури,туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради (Проєкт  

№1733) 

   Доповідач: Л.Г.Мовчан – головний спеціаліст бухгалтерської служби 

6. Про підписання Угоди про партнерську співпрацю між містом Бурштин (Україна) 

та гміною Барцін (Польща) (Проєкт №1759). 

   Доповідач: Я.С.Штогрин – головний спеціаліст з міжнародної співпраці та    

інвестиційної діяльності 

7.  Про затвердження Переліку адміністративних  послуг, які надаються через відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» Бурштинської міської ради у новій 

редакції (Проєкт №1734) 

   Доповідач: І.М.Кунів - Начальник відділу «ЦНАП»   



8. Про затвердження  положення цільової програми «Громадський бюджет (бюджет 

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

                  Доповідач: І.В.Прокопів – депутат міської ради 

9.   Про втрату чинності пункту 1 рішення міської ради від 31.07.2018 № 13/57-18 

«Про встановлення тарифів на послуги з централізованого холодного 

водопостачання та водовідведення шляхом коригування статей витрат, по яких 

відбулися цінові зміни»  (Проєкт №1725)  

   Доповідач: І.І. Бандура -  завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна      

10.  Про внесення змін в «Комплексну програму профілактики злочинності на 2019-

2021 роки» затверджену рішенням міської ради від 20.12.2018 року № 12/65-18  

 « Про затвердження  комплексної програми профілактики злочинності на 2019-

2021 роки»   (Проєкт №1735)                                                                       

   Доповідач: В.Р.Гулик- перший заступник міського голови. 

11. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 року № 07/12-

16 «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради 

та її виконавчих органів» ( Проєкт №1729) 

      Доповідач: І.П.Фітак – начальник сектору кадрової служби. 

12. Про внесення змін в штат  структури відділу соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради .(Проєкт №1728) 

   Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення 

13.  Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 

2019 рік» (Проєкт  №1758) 

  Доповідач: В.М. Копаниця - начальник земельно-екологічного відділу. 

14. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із 

земель запасу міської ради (гр. Прокопів А.М.) (Проєкт  №1739) 

15. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність із земель запасу міської ради (гр. Козар А.О.) (Проєкт  №1740) 

16. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у власність із земель запасу міської ради (гр. Полоцька М.Д.) (Проєкт  №1741) 

17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність ( гр.гр. 

Полозяк Б.І.,Костів М.С.,Беленчук М.М.) (Проєкт  №1742) 

18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр.гр. Полозяк Б.І.,Костів М.С.) 

(Проєкт  №1743) 

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. Лябига Г.В.) (Проєкт  

№1744) 

20. Про надання дозволу Релігійній громаді (Парафія) Верховних Апостолів Петра і 

Павла Української Греко-Католицької Церкви с. Вигівка на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій, з передачею у постійне 

користування (Проєкт  №1745) 

21. 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. Костів К.М.) (Проєкт  

№1746) 

22. Про заключення договору оренди земельної ділянки в м. Бурштин, по вул. 

С.Стрільців,21 В (ПП Пікула Б.Б.) (Проєкт  №1747) 

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. Турчин В.І.) (Проєкт  

№1748) 

24. 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. Бабій 

С.В.) (Проєкт  №1749) 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність (гр. 

Паулюсь Л.М.) (Проєкт  №1750) 

26. 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. Сенчишин Л.Г.) 

(Проєкт  №1751) 

27. 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 спільну сумісну власність 

(гр.гр Турчин В.І., Турчин Р.В.) (Проєкт  №1752) 

28. Про надання дозволу виконавчому комітету Бурштинської міської ради на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки в м. Бурштин по вул. О.Басараб б/н, кадастровий номер 

2621210300:01:001:0715(Проєкт  №1753) 

29. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування 

торгового магазину у зв’язку зі зміною конфігурації земельної ділянки та 

уточнення адресної частини з вул. В.Стуса на вул. Калуська,6 Є.( ПП Савків С.В.) 

(Проєкт  №1754) 



30. 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. 

Проць В.Б.) (Проєкт  №1755) 

31. 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. 

Фурман Г.С.) (Проєкт  №1756) 

32. 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. Воробчак М.П.) (Проєкт  

№1757) 

             Доповідач:В.М. Копаниця - начальник земельно-екологічного відділу  

33. Відповіді на депутатські запити. 

34. Депутатські запити. 

35. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Підготував:      

заступник міського голови                                                                Надія Кицела 

 

 

 

 

Юридичний відділ 


