
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 14.12.2020                                        м.Бурштин                                                №  450 

 

Про скликання третьої сесії  

Бурштинської міської ради 

восьмого скликання 

 

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42, статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1. Скликати третю сесію міської ради восьмого скликання 23 грудня  2020 року о 10:00 

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

 

  Проєкт порядку денного 3-ї сесії Бурштинської міської ради  

восьмого скликання 
 

1. Про внесення змін до сільського бюджету Бовшівської сільської ради  на 2020 рік, (Проєкт 

№2306); 

2. Про внесення змін до сільського бюджету Дем’янівської сільської ради  на 2020 рік, (Проєкт 

№2307);  

3. Про внесення змін до сільського бюджету Задністрянської сільської ради  на 2020 рік, 

(Проєкт №2308); 

4. Про внесення змін до сільського бюджету Коростовичівської сільської ради  на 2020 рік, 

(Проєкт №2309); 

5. Про внесення змін до сільського бюджету Насташинської сільської ради  на 2020 рік, (Проєкт 

№2310); 

6. Про внесення змін до сільського бюджету Озерянської сільської ради  на 2020 рік, (Проєкт 

№2311); 

7. Про внесення змін до сільського бюджету Старомартинівської сільської ради  на 2020 рік, 

(Проєкт №2312); 

8. Про внесення змін до сільського бюджету Тенетниківської сільської ради  на 2020 рік, 

(Проєкт №2313); 

9. Про внесення змін до сільського бюджету Сарниківської сільської ради  на 2020 рік, (Проєкт 

№2314); 

10. Про внесення змін до сільського бюджету Юнашківської сільської ради  на 2020 рік, (Проєкт 

№2315); 

11. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік, (Проєкт №2316); 

12. Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік, (Проєкт №2303); 



13. Про прогноз бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2023 роки, 

(Проєкт №2304). 

         Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

14. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс релігійної 

громади храму «Преображення Господнього» ПЦУ м. Бурштин (Проєкт №2234); 

15. Про затвердження структури та граничної чисельності  закладів культури Бурштинської 

міської ради на 2021р., (Проєкт №2318). 

         Доповідач: Тетяна Зорій - начальник відділу культури туризму і зовнішніх зв’язків. 
 

16. Про безоплатну передачу дезінфікуючих засобів, (Проєкт №2253). 

          Доповідач: Ірина Бандура -  завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна. 
 

17. Про затвердження Положення про Погоджувальну раду Бурштинської  міської ради (Проєкт 

№2302); 

18. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2021 рік, (Проєкт №2305). 

          Доповідач: Роман Іванюк – секретар ради. 
 

19. Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області, (Проєкт №2320). 

Доповідач: Володимир Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня». 
 

20. Про затвердження Програми підтримки сім’ї, дітей та молоді з інвалідністю, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2025 роки (Проєкт №2266).    

Доповідач: Марія Козар - начальник відділу сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту. 
 

21. Про затвердження комплексної Програми профілактики злочинності на 2021-2025 роки, 

(Проєкт №2319). 

Доповідач: Роман Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів 

оборонної та мобілізаційної роботи. 
 

22.  Про внесення зміни до генерального плану міста Бурштин  суміщеного з детальним планом 

території по вул. Січових Стрільців, б/н, (Проєкт №2112). 

Доповідач: Тетяна Білоока - зав. сектору містобудування та  архітектури. 
 

23. 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 (громадяни Федорів 

Г.С., Драгун Р.С.,Баран Л.І.), (Проєкт №2279); 

24. 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 Саранчук В.Я., 

Гаврилюк І.О., Беленчук М.М.), (Проєкт №2280); 

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

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

(громадяни Ковальчук Д.О., Бітківська Н.О.), (Проєкт №2281); 



26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадянка Жовнірега Л.С.), (Проєкт №2282); 

27. 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  Шпакович Л.С.), (Проєкт 

№2283); 

28. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадяни Луцишин Г.І., Коваль Г.Р.), (Проєкт №2284); 

29. 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 (громадянка Луцишин Г.І.), (Проєкт 

№2285). 

       Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

30. Депутатські запити. 

31. Різне. 

 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести другу позачергову 

сесію Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для громадян. 

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                                                                              Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував:  

 

 

     

Секретар міської ради                                                                Р.Іванюк 

 

 

Погодив: 

 

 

Юридичний відділ 

 


