
                                                                                                        
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  15.11.2019                                            м.Бурштин                                             № 726 

 

Про скликання 84 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 84 сесію міської ради сьомого скликання 27 листопада 2019 року о 10:00 в 

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

 

Проект порядку денного 84  сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання 

 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проєкт  №1824) 

2. Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2019 року. (Проєкт  №1825) 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про виділення коштів. (Проєкт  №1765) 

4. Про виділення коштів. (Проєкт  №1773) 

Доповідач: Н. Кицела – заступник міського голови 

5. Про затвердження Графіку роботи відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Бурштинської міської ради. (Проєкт  №1826) 

Доповідач: І.Кунів – начальник відділу ЦНАП  

6. Про співфінансування проекту «Термосанація будівлі головного корпусу 

комунальної організації  «Бурштинська центральна міська лікарня» (реконструкція) 

за адресою Івано-Франківська область, місто Бурштин, вулиця Р.Шухевича 15», що 

може реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. 

(Проєкт  №1777) 

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

інвестиційної діяльності 

7. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення правової роботи 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2019 рік в особі 

юридичного відділу затвердженої рішенням Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області від 28.11.2018 року № 15/62-18, Програми фінансового 



забезпечення  апарату управління Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області на 2018-2020 роки затвердженої рішенням міської ради від 24.01.2019 року 

№08/66-19. (Проєкт№1760) 

Доповідач: А.Пергельський – головний спеціаліст юридичного відділу 

8. Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2020 рік в особі 

юридичного відділу. (Проєкт  №1762) 

Доповідач: М.Михайлишин – начальник юридичного відділу 

9. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

безоплатне користування (позичку) у 2019 році. (Проєкт  №1763) 

10. Про передачу в безоплатне користування (позичку) подрібнювача гілок.                     

(Проєкт  №1764) 

Доповідач: В.Гулик – перший заступник міського голови 

11. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2020 рік. (Проєкт №1774) 

12. Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2020 рік. (Проєкт 

№1775) 

13. Про затвердження Програми благоустрою  та розвитку комунального господарства 

міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки. (Проєкт №1776) 

14. Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність територіальної громади                           

м. Бурштин і с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради та на баланс 

Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації 

проєкту «Безпечне місто» Програми соціального партнерства компанії ДТЕК та                           

м. Бурштин. (Проєкт  №1781) 

15. Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність територіальної громади                  

м. Бурштин і с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради та на баланс відділу 

освіти і науки Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в 

рамках реалізації проєктів Програми соціального партнерства компанії ДТЕК у                 

м. Бурштин в 2018-2019 роках. (Проєкт  №1827) 

16. Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність територіальної громади                  

м. Бурштин і с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, 

придбаних в рамках реалізації проєктів конкурсу «Громада своїми руками» у                   

м. Бурштин в 2015-2016 роках. (Проєкт  №1828) 

17. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

оренду у 2019 році. (Проєкт  №1823) 

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

18. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та   

с. Вигівка на 2019 рік. (Проєкт  №1780) 

19. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2020 рік. (Проєкт  №1784) 



20. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2020 рік. (Проєкт  №1833) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки і промисловості 

21. Про затвердження Програми  фінансового забезпечення  нагородження відзнаками 

та грошовими винагородами  Бурштинської міської ради на 2020 рік. 

(Проєкт№1766) 

Доповідач: І.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи 

22. Про міську цільову Програму забезпечення осіб з інвалідністю,  дітей з інвалідністю 

технічними засобами для використання в побутових умовах на 2020-2022 роки. 

(Проєкт№1767) 

Доповідач: О.Савчин- головний лікар КНП «БМЦНМСД» 

23. Про затвердження Програми розвитку освіти міста Бурштина на 2020 рік. (Проєкт 

№1768) 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки 

24. Про Програму духовного розвиткум. Бурштин та с. Вигівка на 2020 рік. 

(Проєкт№1769) 

25. Про Програму розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка на 2020 рік. 

(Проєкт№1770)                                                                       

26. Про Програму розвитку туризмум. Бурштин на 2020 рік. ( Проєкт №1771) 

27. Про Програму фінансової підтримки культурно-просвітницького товаритва «Дзвін» 

м. Бурштин на 2020 рік. (Проєкт №1772) 

Доповідач: Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків  

28. Про внесення змін до Програми соціального  захисту населення міста Бурштин та 

села Вигівка на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20 грудня 

2018 року № 06/65-18 (зі змінами). (Проєкт  №1778) 

29. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 

2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи 

перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, 

які залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції та 

операції Об′єднаних сил в районах її проведення на 2019-2020 роки м.Бурштин та 

с.Вигівка, затвердженої рішенням міської ради від20.12.2018 №08/65-18 (зізмінами). 

(Проєкт  №1779) 

Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення 

30. Про надання дозволу  на розроблення проекту містобудівної документації 

«Внесення змін та доповнень до Генерального плану міста Бурштин, Івано-

Франківської області, з розробкою плану зонування території міста».                         

(Проєкт №1782) 



31. Про внесення зміни до генерального плану міста Бурштин  суміщеного з детальним 

планом території по вул.С.Бандери,36. (Проєкт  №1783) 

Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури 

32. Про внесення змін до Міської програми «Відкрите місто - влада для людей» на 

2019--2020 роки. (Проєкт  №1785) 

Доповідач: О.Александрів – начальник організаційного відділу 

33. Про надання попереднього погодження Громадській  організації «Братство 

демократичної української молоді» на продаж земельної ділянки для будівництва 

ринку по реалізації промислових та продовольчих товарів в м. Бурштин по 

вул.Міцкевича,49 А. (Проєкт  №1330) 

34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

(Проєкт  №70) 

35. 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. Мельник М.І.). (Проєкт  №1786) 

36. Про поставлення на чергу для  отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (гр. Семеген М.М.).(Проєкт  №1787) 

37. 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. Хом’як Т.М. ). (Проєкт  №1788) 

38. 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. Крутиголова Т.М.). (Проєкт  №1789) 

39. 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. Штойко М.І.). 

(Проєкт  №1790) 

40. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилих  будинків, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. гр. Тимчишин М.Я.,Семеген М.М.). (Проєкт  №1791) 

41. 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. Бернар І.М). 

(Проєкт  №1792) 

42. 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. Хром’як О.Ф.). (Проєкт  №1793) 



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. Сеник Р.О.). (Проєкт  №1794) 

44. 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. Сеник Р.О.). (Проєкт  №1795) 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по вул. С.Стрільців б/н з укладанням договору 

оренди землі (приватний підприємець Костюченко А.В.). (Проєкт  №1796) 

46. Про внесення зміни в черговість на одержання земельних ділянок для будівництва 

та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок) (гр. гр. Лохаївська Я.М., Лохаївський І.І.).(Проєкт  №1797) 

47. 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. Ляхович С.Ю.). (Проєкт  №1798) 

48. 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. Ляхович С.Ю.). (Проєкт  №1799) 

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.Башук В.Г.). (Проєкт  №1800) 

50. 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. Березовський В.Й.). (Проєкт  

№1801) 

51. 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. Коцур С.Б.. (Проєкт  №1802) 

52. 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. Березовський В.Й.). (Проєкт  №1803) 

53. 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. Григорак В.Л.). (Проєкт  №1804) 



54. 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. Іванюк М.А.). (Проєкт  №1805) 

55. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарстваз передачею у 

власність (гр. Курман М.І.). (Проєкт  №1806) 

56. 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. Курман Т.І.). (Проєкт  №1807) 

57. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянкив натурі (на місцевості) громадянину 

Бронецькому І.М., в м. Бурштин,по вул. Нова,34А з  укладанням договору оренди 

землі. (Проєкт  №1808) 

58. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність (гр. Іванюк 

М.А.). (Проєкт  №1809) 

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

інвентаризації земельної  ділянки комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства в м. Бурштин, урочище «Витань» із земель міської ради. 

(Проєкт  №1810) 

60. Про відмову у виділенні земельної ділянки площею 2,00 га громадянину                              

Боринцю А.А. (Проєкт  №1811) 

61. Про відмову у виділенні земельної ділянки площею 2,00 га громадянці 

Лазутченковій О.Ю. (Проєкт  №1812) 

62. Про відмову у виділенні земельної ділянки площею 2,00 га громадянину 

Михайлишину С.П. (Проєкт  №1813) 

63. Про відмову у виділенні земельної ділянки площею 2,00 га громадянину 

Михайлишину П.С. (Проєкт  №1814) 

64. 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.Стринжа Л.С.). (Проєкт  №1815) 

65. 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. Козак Б.С.). (Проєкт  №1816) 

66. 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. Козак Б.С.). (Проєкт  №1817) 



67. 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. Гнатюк М.М.). (Проєкт  №1818) 

68. Про укладання договору оренди земельної ділянкив м. Бурштин, по вул. Калуська, 

б/н(гр. Горбачевський А.З.). (Проєкт  №1819) 

69. 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. Дудишин М.І.). (Проєкт  №1820) 

70. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність цільове призначення якої змінюється із земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики,оборони та іншого призначення (для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств) в землі житлової та громадської забудови (для 

будівництва і обслуговування житловогобудинку, господарських будівель і споруд 

(гр. Максимів В.С.). (Проєкт  №1821) 

71. Про  розірвання договорів оренди земельних ділянок у зв’язку з об’єднанням  

земельних ділянок в м. Бурштин по вул. С.Стрільців б/н (П/П Костюченко А.В.). 

(Проєкт  №1822) 

72. 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. Свинарик О.М.). 

(Проєкт  №1829) 

73. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (гр. 

Карасьова Г.М.). (Проєкт  №1830) 

74. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (гр. 

Віннікова Н.А.). (Проєкт  №1831) 

75. Про відмову у виділенні земельної ділянки площею 2,00 га громадянину                    

Кіцері П.С. (Проєкт  №1832) 

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

76. Відповіді на депутатські запити. 

77. Депутатські запити. 

78. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовив: 

 

Секретар міської ради                                                                  Б.Б.Рибчук 

 

 

 

Погодив: 

   

 


