
                                                                                                        
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  09.12.2019                                            м.Бурштин                                             № 768 

 

Про скликання 85 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 85 сесію міської ради сьомого скликання 20 грудня 2019 року о 10:00 в 

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

 

Проект порядку денного 85  сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання 

 

1. Про надання дозволу на використання зображення герба і прапора міста. (Проєкт  

№1834) 

2. Про припинення членства в Асоціації органів місцевого самоврядування 

“Єврорегіон Карпати Україна”.(Проєкт  №1842) 

3. Про ініціювання створення Асоціації органів місцевого самоврядування 

“Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку”. (Проєкт  

№1843) 

Доповідач: С.Видай – керуюча справами виконкому 

4. Про інформацію  Тисменицької місцевої прокуратури про  результати діяльності  

на території Галицького району  та міста Бурштин Івано – Франківської області упродовж   

9 місяців  2019 року. (Проєкт  №1836) 

Доповідач: М.Михайлишин – начальник юридичного відділу 

5. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік.(Проєкт  №1884) 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

6. Про Програму надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному загону 

Західного Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби 

України.(Проєкт№1841) 

Доповідач: Н.Кицела – заступник міського голови 

7. Про виконання рішення міської ради від 29 червня 2017 року  № 07/34 -17                                                                                                                  

«Про затвердження Програми «Безпечне місто 2017- 2019 роки»».(Проєкт  №1840) 



8. Про затвердження Програми «Безпечне місто 2020 - 2025 роки»(Проєкт  №1889) 

9. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2020 рік. (Проєкт  №1839) 

Доповідач: Б.Рибчук – секретар міської ради  

10. Про максимальне приведення фактичної мережі закладів загальної середньої освіти                  

м. Бурштин до формули розрахунку освітньої субвенції. (Проєкт  №1835) 

Доповідач: В.Гулик – перший заступник міського голови 

11. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації 

«Бурштинська міська федерація футболу» на 2020 рік.(Проєкт  №1887) 

12. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки громадської 

організації фізкультурно-спортивного спрямування НФК«Бурштин- юнаки U14-U16» на 

2020 рік..(Проєкт  №1888) 

Доповідач: М.Шкарпович – головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту 

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

Вигівка на 2019 рік.(Проєкт  №1890) 

14. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель в новій 

редакції, затвердженого рішенням міської ради від 25.06.2019 № 05/76-19. (Проєкт  

№1838) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки і промисловості 

15. Про безоплатний прийом у власність територіальної громади м. Бурштин і с. 

Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках 

реалізації проєктів конкурсу «Місто своїми руками» у м. Бурштин в 2015-2016 рр.(Проєкт  

№1891) 

16. Про надання дозволу КО «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

основних засобів. (Проєкт  №1892) 

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

17. Про затвердження  містобудівної документації «Детальний план території для 

будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці площею 0,328 га 

по  вул. Шухевича, б/н в м. Бурштин Івано-Франківської області».(Проєкт  №1867) 

     Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури 

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

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2019 

рік».(Проєкт  №1863) 

 Доповідач:В.Копаниця – начальник земельно  -  екологічного відділу 

19. Про внесення змін в структуру і  штатну чисельність Бурштинської міської 

ради.(Проєкт  №1893) 

Доповідач: С.Видай – керуюча справами виконкому 

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

Бурштинської міської ради. (Проєкт  №1728) 

Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення 



21. 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) 

22. Про умови оплати праці міського голови на 2020 рік. (Проєкт  №1862) 

Доповідач: І.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи 

23. Про прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки. (Проєкт  №1885) 

24. Про бюджет міста Бурштина на 2020 рік.(Проєкт  №1886) 

      Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

25. 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 приватну власність                                  

(гр. Осташ М.С.).(Проєкт  №1844) 

26. Про укладання договору оренди земельної ділянки в м. Бурштин, по                                 

вул. Шухевича,б/н   (гр. Мрочко Л.М.). (Проєкт №1845) 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність                                       

(гр. Марунчак Л.М.).(Проєкт №1846) 

28. 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. Сикута М.І.).(Проєкт №1847) 

29. 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. Сикута М.І.).(Проєкт  

№1848) 

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. Тростянецька С.В.).(Проєкт  №1849) 

31. 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 приватну власність                                        

(гр. Юрків О.І.).(Проєкт  №1850) 

32. 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 приватну власність                                         

(гр. Олексів Д.С.). (Проєкт  №1851) 

33. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (гр. Костюк А.С.).(Проєкт  №1852) 



34. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну 

власність (гр. Колосов В.В.). (Проєкт  №1853) 

35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність                            

(гр. Нога Л.Я.). (Проєкт  №1854) 

36. 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 приватну власність                                        

(гр. Ляхович М.О.).(Проєкт№1855) 

37. 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. Костюк А.С.).(Проєкт№1856) 

38. 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 приватну власність (гр. Ляхович М.О.).                                     

(Проєкт №1857) 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно 

свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну частку пай                                               

(гр. Коваль О.Б.).(Проєкт№1858) 

40. 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. Полегенько Г.І.).(Проєкт№1859)                                                                       

41. 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. Сикута М.І.).                                         

( Проєкт №1860) 

42. 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 приватну власність (гр. Юрків О.І.).(Проєкт №1861) 

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель населеного пункту м. Бурштин Івано-Франківської області. (Проєкт  №1868) 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель населеного пункту с. Вигівка Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. (Проєкт  №1869) 

45. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки                               

(п/п Беркій Н.В.).(Проєкт  №1870) 



46. 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 приватну власність                                         

(гр. Рега Г.В.).(Проєкт  №1871) 

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 приватну власність (гр. Рега Г.В.).(Проєкт  №1872) 

48. 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 приватну власність                                         

(гр. Федунків І.М.).(Проєкт  №1873) 

49. 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 приватну власність                                                 

(гр. Малькут О.П.).(Проєкт  №1874) 

50. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Бурштин по вул. 

Т.Шевченка,7 з укладанням договору оренди землі (ПРАТ «Укрхудожпром»).                          

(Проєкт  №1875) 

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

О.М..(Проєкт  №1876) 

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

Михайлишину С.П..(Проєкт  №1877) 

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

Михайлишину П.С..(Проєкт  №1878) 

54. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

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

Державних Актів на право постійного користуваннядля ведення селянського 

(фермерського) господарства, з послідуючим укладанням договорів оренди землі 

(Фермерське господарство Марусячин Остап Степанович).(Проєкт  №1879) 

55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій з 

передачею у постійне користування Релігійна організація «Провінція Зарваницької Божої 

Матері Згромадження Воплоченного Слова в Україні Української Греко-Католицької 

Церкви».(Проєкт  №1880) 

56. 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 приватну власність ( гр. Вербовська О.Р.).(Проєкт  №1881) 

57. Про укладання договору оренди земельної ділянкив м. Бурштин, по вул. С.Бандери, 

80 А  (гр. Чава Н.Г.).(Проєкт  №1882) 



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

Галамазі О.О..(Проєкт  №1883) 

 Доповідач:В.Копаниця – начальник земельно  -  екологічного відділу 

59. Відповіді на депутатські запити. 

60. Депутатські запити. 

61. 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: 

   

 


