
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

  
Від  28.09.2020                                        м.Бурштин                                                           №  371 

 

Про скликання 104 позачергової 

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 104 позачергову сесію міської ради сьомого скликання 30 вересня                       

2020 року о 12:30 в приміщенні будинку культури ім. Тараса Шевченка вул. Степана 

Бандери, 60. 

 

Проєкт порядку денного  104 сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання 

 

1. Про внесення змін  до містобудівної документації «Детальний план території   в                       

м. Бурштин під будівництво і обслуговування культової споруди (катехитичний центр) на 

вул. Шевченка ». (Проєкт №2186) 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2017 №08/39-17 «Про затвердження  

Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації території  м. Бурштин  та 

с. Вигівка на 2018-2020 рр.».(Проєкт №2187) 

Доповідач:  Т.Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури 

3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

в м. Бурштин по О.Басараб, б/н. (Проєкт №2188) 

4. 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 (громадяни  Козар В.П., 

Федунків І.М.).(Проєкт №2189) 

5. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність (громадяни 

Галиняк І.С., Кохан Н.С.).(Проєкт №2190) 

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

В.Стефаника,17в (ТзОВ «Наталі»).(Проєкт №2191) 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну  власність 

(громадянка Пилка З.О.). (Проєкт №2192) 

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

підприємець Ліуш Т.А.).(Проєкт №2193) 

9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуального гаражу з передачею у приватну власність (громадяни  

Борис У.Д., Терещук М.В.).(Проєкт №2194) 

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

обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

(громадянка  Асмус О.Б.).(Проєкт №2195) 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність (громадянин 

Плешка С.В.).(Проєкт №2196) 

Доповідач:В.Копаниця – начальник земельно  -  екологічного відділу 

12. Відповіді на депутатські запити. 

13. Депутатські запити.  

14. Різне. 

 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести                                   

104 позачергову 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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


