
 

                                                                                                        
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Від  17.07.2020                                          м. Бурштин                                                      № 297 

 

Про скликання 99 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 99 сесію міської ради сьомого скликання 29 липня 2020 року о 10:00 в 

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

 

Орієнтовний порядок денний   99 сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання 

 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проєкт №2102) 

   Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

2. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через «Центр 

надання адміністративних послуг» Бурштинської міської ради у новій редакції. (Проєкт 

№2075) 

Доповідач:  І.Кунів –  начальник відділу «ЦНАП» 

3. Про затвердження  в  новій  редакції «Положення  про  загальний  відділ виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради». (Проєкт №2076) 

   Доповідач:  М.Яцик – начальник загального відділу 

4. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2019-2020 навчальний 

рік. (Проєкт №2077) 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і науки 

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

с.Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.11.2019 №18/84-19. 

(Проєкт №2078) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки і промисловості 



6. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території по  вулиці 

Калуська, б/н  в м. Бурштин.  (Проєкт №2079) 

Доповідач:  Т.Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури 

7. 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 

8. 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 

9. Про вилучення земельних ділянок із користування громадян  Федорів І.М.,                  

Мартинів О.В. та переведення їх в землі запасу міської ради. (Проєкт №2080) 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у приватну  власність 

(громадянин Пригода М.М.). (Проєкт №2081) 

11. 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 приватну власність (громадянки Бесага О.В.). 

(Проєкт №2082) 

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадяни Сухарський П.А., Мартинів В.О.).(Проєкт №2083) 

13. 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 (громадянки Юрків О.І.). (Проєкт №2084) 

14. 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 (громадяни Юрків О.І., 

Беленчук М.М.). (Проєкт №2085) 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність (гр. Колосов 

В.В.). (Проєкт №2086) 



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

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну  власність 

(громадянки  Лиско М.П.). (Проєкт №2087) 

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 (громадян Ярощук 

В.Р., Савицький Я.І.). (Проєкт №2088) 

18. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

(громадянин Андрухів В.І.). (Проєкт №2089) 

19. Про внесення в список черговості на виділення земельної  ділянки для будівництва 

індивідуального гаража (громадянин Андрухів В.І.).(Проєкт №2090) 

20. Про поставлення на чергу для отримання земельної ділянкидля ведення особистого 

селянського господарства (гр.Андрухів В.І.). (Проєкт №2091) 

21. 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 Козак Б.С., Николайко Н.Д., Николайко О.Д., 

Галактіонова О.М., Задвірна А.М., Салюк З.М., Рега Г.В.,  Полозяк Б.І.). (Проєкт №2092) 

22. 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 (громадянки Костів М.С.). (Проєкт №2093) 

23. 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 (громадянка Костів М.С.). 

(Проєкт №2094) 

24. 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 приватну власність (громадянки Фариняк 

Л.Я.). (Проєкт №2095) 

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

ділянкидля ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Фариняк Л.Я.). (Проєкт №2096) 



26. 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. 

Швед Я.І.). (Проєкт №2097) 

27. 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 (громадянини 

Салюк З.М., Робур С.І.). (Проєкт №2098) 

28. 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 (громадяни Козак Б.С., 

Салюк Р.З., Рега Г.В., Полозяк Б.І.). (Проєкт №2099) 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у власність (гр. Полоцька М.Д.). 

(Проєкт №2100) 

30. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 25.10.2019 № 25/82-19 «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 №2101) 

31. 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 приватну власність (громадянин 

Гаценко С.О.). (Проєкт №2103) 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарств з передачею у приватну 

власність (громадянка Собчишин Л.С.). (Проєкт №2104) 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

комунальну власність Бурштинській міській раді по вул. Будівельників б/н для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (тимчасова  споруда) право оренди якої 

підлягає продажу на конкурентних засадах, земельних торгах (аукціонах). (Проєкт 

№2105) 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

комунальну власність Бурштинській міській раді по вул. С.Бандери б/н для будівництва 



та обслуговування будівель торгівлі (тимчасова  споруда) право оренди якої підлягає 

продажу на конкурентних засадах, земельних торгах (аукціонах). (Проєкт №2106) 

35. Про відмову у наданні дозволу громадській організації «Братство демократичної 

української молоді» на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки та 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в м. Бурштині, вул. Міцкевича, 

49А. (Проєкт №1007) 

36. 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) 

37. Про зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за орендовану земельну ділянку для 

розширення торгового магазину з прибудовою від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки ( гр. Дулик О.Б.). (Проєкт №1475) 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

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

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

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

(Проєкт №1869) 

40. Про зняття з загальної черги для одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

вибулих громадян. (Проєкт №1968) 

41. 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 

42. Відповіді на депутатські запити. 

43. Депутатські запити. 

44. Різне. 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести 99 сесію 

Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для населення. 

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 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


