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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сто четвертої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

 

Від 30 вересня 2020 року м. Бурштин 

 

Початок: 12:10 

Закінчення: 12:50 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

      –   14 депутатів міської ради (список додається); 

– представники  виконавчого апарату. 

Примітка. Депутат міської ради Ігор Харів зареєструвався, але на пленарному 

засіданні був відсутній. 

Відсутні на сесії: 12 депутатів міської ради (Р.Бардашевський, Р.Іванюк,  Л.Івасюк, 

І.Карвацький, В.Котів, А.Крижалка, І.Мазур, Л.Петровська, А.Процик, М.Тимошик, 

А.Федорняк, І.Харів). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 104 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. Л.Горват – депутат міської ради; 

2. Т.Попик – депутат міської ради; 

3. К.Соронович – депутат міської ради . 

 Голосували про зміни в склад лічильної комісії на 104 сесію. 

                                            «за»             -  15 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 104 сесію депутатів міської ради  

Любомира Горвата, Тараса Попика, Катерину Соронович. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний сто четвертої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного сто 

четвертої 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.Т.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 вул. 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) 
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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. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура,  

міський голова 

Про включення до порядку денного пунктом 3 

проєкту від 28 вересня 2020 року №2207 «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою 

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

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня»»  (службова записка начальника 

земельно – екологічного відділу від 28.09.2020 № 9).  

Про виключення з порядку денного пункту 6 «Про 

укладання договору оренди земельної ділянки в м. 

Бурштин, по вул. В.Стефаника,17в (ТзОВ «Наталі»)» 

(проєкт №2191) (службова записка начальника 

земельно – екологічного відділу від 29.09.2020 № 10).  

 Голосували про прийняття проєкту порядку денного 104 сесії за основу. 

   «за»            -  14 

 «проти»      -  0 

                                                    «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт порядку денного 104 сесії  прийняти за основу. 

 Голосували про включення до порядку денного пунктом 3 проєкту                      

від 28 вересня 2020 року №2207 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»»; про 

виключення з порядку денного пункту 6 «Про укладання договору оренди 

земельної ділянки в м. Бурштин, по вул. В.Стефаника,17в (ТзОВ 

«Наталі»)» (проєкт №2191) 

   «за»            -  14 

 «проти»     -   0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного пунктом 3 проєкт від 28 вересня 2020 року 

№2207 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня»».  

Виключити з порядку денного пункт 6 «Про укладання договору оренди 

земельної ділянки в м. Бурштин, по вул. В.Стефаника,17в (ТзОВ 

«Наталі»)» (проєкт №2191) 

 Голосували про порядок денний 104  сесії в цілому. 

«за»              -  15 

   «проти»       -   0 

                                          «утрим.»      -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сто четвертої 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. Т.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 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня». (Проєкт №2207) 

4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки в м. Бурштин по вул. О.Басараб, б/н. (Проєкт 

№2188)  
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5. 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) 

6. 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) 

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. 
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СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін  до містобудівної документації «Детальний 

план території   в м. Бурштин під будівництво і обслуговування 

культової споруди (катехитичний центр) на вул. Т.Шевченка». 

(Проєкт №2186) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Т.Білоока, 

завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендацією до проєкту рішення постійної 

депутатської комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від 24.09.2020 № 24) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 01/104-20 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/104-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Т.Білоока, 

завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення постійної депутатської комісії з 

питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства 

(протокол від 24.09.2020 № 24) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 02/104-20 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 
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«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/104-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня». (Проєкт №2207) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 28.09.2020 № 10) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 03/104 -20 в цілому. 

  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/104 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки в м. Бурштин по вул. О.Басараб, б/н. 

(Проєкт №2188)  

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 28.09.2020 № 10) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 04/104 -20 в цілому. 

  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/104 -20  в цілому (рішення додається). 

 

ВИСТУПИЛИ Р.Джура, 

міський голова 

Повідомила про конфлікт інтересів щодо проєкту 

№2189 (повідомлення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 5. 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 28.09.2020 № 10) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 05/104 -20 в цілому. 

  «за»            -  14 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/104 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 6. 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 28.09.2020 № 10) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 06/104 -20 в цілому. 

  «за»            -  15 
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«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/104 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 28.09.2020 № 10) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 07/104 -20 в цілому. 

  «за»            -  14 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/104 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Ліуш Т.А.).(Проєкт 

№2193) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 28.09.2020 № 10) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 08/104 -20 в цілому. 

  «за»            -  14 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 



 11 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/104 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 28.09.2020 № 10) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 09/104 -20 в цілому. 

  «за»            -  14 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/104 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 28.09.2020 № 10) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 10/104 -20 в цілому. 

  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/104 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з 

передачею  у приватну власність (громадянин Плешка 

С.В.).(Проєкт №2196) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 28.09.2020 № 10) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 11/104 -20 в цілому. 

  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/104 -20  в цілому (рішення додається). 

 

 12. Відповіді на депутатські запити.(Не було) 

 13. Депутатські запити. (Не було) 

СЛУХАЛИ: 14. Різне.  

 Р.Джура, міський 

голова 

Про передачу об’єктів інфраструктури 

Бурштинської ТЕС  у комунальну власність міста. 

Про День вчителя. 

Про заборону політичної агітації у освітніх 

закладах міста.  

Про роботу лікарні. 

Про День міста. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

     Про здачу документів в архів депутатськими 

комісіями.  

Про зміни до статті 15 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації».  

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про освітлення під’їздів. 

Про ціну медичної довідки для учнів 
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Бурштинського МНВК. 

Про надання відповіді на звернення щодо 

видалення дерев через 8 місяців. 

 Р.Дидик, депутат 

міської ради 

Про екологічні кошти. 

 І.Дашевич, 

депутат міської 

ради 

Подякував депутатам за підтримку. 

 

Примітка: відео трансляцію сто четвертої позачергової сесії міської ради сьомого 

скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі 

«Нормативні документи». 

 

  

Міський голова                                              Роксолана Джура 


