
           

                                                                                                            
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Від  16.06.2020                                            м.Бурштин                                                       №  264 

 

Про скликання 97 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 97 сесію міської ради сьомого скликання 26 червня 2020 року о 10:00 в 

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

 

Проєкт порядку денного  97 сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проєкт №2059) 

   Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 
 

2. Про продовження трудових відносин з директорами закладів загальної середньої освіти 

міста на умовах строкового трудового договору.(Проєкт №2066) 

3. Про затвердження планової мережі закладів освіти м. Бурштина на 2020/2021 

навчальний рік. (Проєкт №2069) 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки 
 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2020 №07/94-20 «Про призначення 

уповноважених осіб за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених 

закупівель та затвердження Положення про уповноважену особу (особи)». (Проєкт 

№2067) 

Доповідач: Л.Горват – голова комісії з питань законності та етики 
 

5. Про інформацію щодо виконання  Комплексної  програми профілактики і запобігання  

поширення  пияцтва та алкоголізму серед населення м.Бурштин та с.Вигівка на 2017-2020 

роки.(Проєкт №2044) 

Доповідач: М.Михайлишин – начальник юридичного відділу 
 

6. Про затвердження Положення про порядок і правила розміщення на території 

м.Бурштина пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для 

здійснення виїзної торгівлі. (Проєкт №2015) 

7. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки  на території  Бурштинської міської ради на 2021 рік. (Проєкт №2016) 

Доповідач:  М.Назар – начальник відділу економіки і промисловості 
 



8. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 

Бурштинської міської ради на 2021 рік. (Проєкт №2017) 

                       Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно  -  екологічного відділу 
 

9. 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» та проєкту 

«Великий грант» у м. Бурштин в 2019 році.(Проєкт №2043) 

     Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово – комунального 

господарства і обліку комунального майна 
 

10. Про  внесення змін  до рішення міської ради від 20.12.2018 №28/65-18  «Про надання 

дозволу проекту Детального плану території по вул. С. Стрільців в м. Бурштин». (Проєкт 

№2068) 

Доповідач:  Т.Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури 
 

11. Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 24.06.2016 № 05/14-16 

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території м. Бурштин та                                  

с. Вигівка».(Проєкт № 2037) 

Доповідач: І.Дулик – депутат міської ради 
 

12. Про звернення – протест депутатського корпусу Бурштинської міської ради на виступ   

      міського голови на сесії Галицької районної ради 06.03.2020. (Проєкт  № 2010) 

Доповідач:   І.Харів  – депутат міської ради 
 

12. Про скасування рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 24.02.2020 

№ 26  «Про надання гр.Антонів Л.П. дозволу на облаштування тимчасової стоянки 

автотранспорту біля автодороги «Мукачево - Львів» (навпроти кафе «Едельвейс») в м. 

Бурштин».(Проєкт №2007) 

   Доповідач: А.Пергельський – головний спеціаліст юридичного відділу 
 

13. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки  (приватний 

підприємець Михайлик М.І.). (Проєкт №2054) 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею  у приватну власність із земель запасу міської ради (гр. 

Кремінська Л.О.) (Проєкт №2055) 

15. 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 Беркій Н.В.). (Проєкт №2056) 

16. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у приватну  власність 

(громадяни Шувар Т.В., Рик В.Л.). (Проєкт №2057) 

17. 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 приватну власність (громадяни 

Шаповаленко Л.В., Тутка Н.В.). (Проєкт №2058) 

18. 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 (громадянин Коваль О.Б.). 

(Проєкт №2060) 

19. 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 приватну власність (громадяни 

Терещук М.В., Третьяков Ю.М.). (Проєкт №2061) 



20. 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 (громадянин Коваль О.Б). (Проєкт №2062) 

21. 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 (громадяни 

Бернар І.М., Свинарик О.М.). (Проєкт №2063) 

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 приватну власність (громадянка                            

Кащишина Ю.М.).(Проєкт №2064) 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. Коновальця б/н з 

укладанням договору оренди землі (громадянин Корда Я.Я.). (Проєкт №2070) 

   Доповідач:В.Копаниця – начальник земельно  -  екологічного відділу 
 

24. Відповіді на депутатські запити. 

25. Депутатські запити. 

26. Різне. 
 

2.  Організаційному відділу запросити на сесію депутата обласної ради обраного від 

міста, членів виконавчого комітету міської ради, начальників відділів, служб виконкому, 

керівників підприємств, установ, організацій.  

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 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


