
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 17.08. 2021                                      м. Бурштин                                                            № 490 

 

Про скликання вісімнадцятої 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 вісімнадцяту сесію Бурштинської міської ради восьмого скликання 

27 серпня 2021 року, о 10:00 год., в приміщенні Будинку культури ім. Тараса Шевченка -    вул. 

Степана Бандери, 60, м. Бурштин. 
 

Проєкт порядку денного 18-ї сесії Бурштинської міської ради восьмого скликання: 

 

1. Про внесення змін до бюджету Бурштинської територіальної громади на 2021 рік, 

(Проєкт №2952). 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 11.12.2020 №06/2-20, (Проєкт №3021). 

3. Про  затвердження Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що  

закуповуються за бюджетні кошти, (Проєкт №3022). 

4. Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 26.10.2018 №  07/61-

18 «Про затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року», (Проєкт 

№2451). 

Доповідач: Марія Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

5. Про внесення змін до структури та граничної чисельності закладів культури 

Бурштинської міської ради на 2021 рік, (Проєкт №2954). 

6. Про припинення функціонування бібліотек сіл Куничі, Озеряни, Коростовичі, 

Куропатники, Різдвяни, Новий Мартинів, які входять в мережу закладів відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської ТГ та здійснення внутрішньокнижкового 

книгообігу вказаних бібліотек, (Проєкт №2955). 

Доповідач: Тетяна Зорій – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків. 

 



7. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади  матеріальних цінностей для модернізації центру надання 

адміністративних послуг,  (Проєкт №2953). 

Доповідач: Світлана Видай – начальник відділу «ЦНАП» 

8. Про участь у дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку 

місцевого самоврядування, (Проєкт 3014). 

9. Про участь у дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку 

місцевого самоврядування, (Проєкт 3015). 

Доповідач: Ростислав Стасько – перший заступник міського голови 

10. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року №31/12-21 

"Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів", (Проєкт 3025). 

Доповідач: Ірина Фітак – начальник відділу кадрової роботи та військового обліку 

 

11. Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна Бурштинської  

міської територіальної громади для передачі майна в оренду у 2021 році без проведення 

аукціону (Проєкт №3004).  

Доповідач: Ірина Бандура 

12. Про затвердження фінансового плану зі змінами №2 підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано -Франківської області, (Проєкт  3009). 

13. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за І півріччя 

2021 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт 3008). 

14. Про затвердження фінансового плану підприємства на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано -Франківської області, (Проєкт 3026). 

Доповідач: Володимир Василик – директор КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» 

15.  Про виконання «Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та 

заходів з територіальної оборони на 2019-2020 роки» за 2020 рік, (Проєкт 2929). 

16.  Про виконання Програми «Безпечне місто 2020 - 2025 років» за 2020 рік, 

(Проєкт 2928). 

Доповідач: Роман Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи 

 

17. Про створення тимчасової контрольної комісії Бурштинської міської ради з питань 

перевірки відповідності чинному законодавству рішення виконавчого комітету міської ради 

від 24.06.2021 року № 95 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, 

постачання та послуги з постачання гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», (Проєкт №2951). 

Доповідач: Тетяна Сенчина – депутат міської ради 

 

Земельні проєкти 



18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель сільськогосподарського призначення (КВЦПЗ - 16.00 Землі запасу) в урочищі «Коло 

Цюлюпи» с. Дем’янів, Івано-Франківської області, (Проєкт 3006). 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки,  на яку поширюється право суборенди, сервітуту  в урочищі «Коло 

Цюлюпи» с. Дем’янів, Івано-Франківської області, (Проєкт 3007). 

20.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності у постійне користування НЕК «Укренерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

(код КВЦПЗ – 14.02) (повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ Західноукраїнська – 

Богородчани), (Проєкт 3001). 

21.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок комунальної власності в м. Бурштині, (Проєкт  3002). 

22. Про надання дозволу Фермерському Господарству «АГРО ГАЛИЦЬКЕ» на 

складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 

нежитлової будівлі в с. Дем’янів по вул.І.Франка,40А, (Проєкт  3010). 

23.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель масивів сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села 

Старий Мартинів Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт  3011). 

24.  Про визнання такими, що втратили чинність рішення Бурштинської міської ради, 

(Проєкт  3012). 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права оренди земельної ділянки на 

земельних торгах (аукціонах), (Проєкт  2834). 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права оренди земельної ділянки на 

земельних торгах (аукціонах), (Проєкт  2835). 

27. Про надання дозволу ФОП Петрів О. Л. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, комунальної 

власності, в натурі (на місцевості), у зв’язку з необхідністю уточнення конфігурації та місця 

розташування земельної ділянки, (Проєкт  3023). 

28. Про припинення договору оренди земельної ділянки комунальної власності шляхом 

його розірвання за згодою сторін з ТзОВ «Наталі» у зв’язку зі зміною власника нежитлової 

будівлі (гаража), (Проєкт  3024). 

29.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Ткачук Р.М.), (Проєкт 2959). 

30.  Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства с. Дем’янів (громадянин Мазур В.В.), (Проєкт 2960). 

31.  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 (громадянка Шолопова Н.В.), 

(Проєкт 2961). 

32.  Про відмову у наданні дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Бояновська А.Я.), (Проєкт 2962). 



33.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни 

Чиж Г.М.,Бублінська Л.Д.), (Проєкт 2963). 

34.  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 Малофій М.П.), 

(Проєкт 2964). 

35.  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 (громадянин Паращин С.П.), 

(Проєкт 2965). 

36.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни 

Процак Р.І.,Остапів Т.Т.), (Проєкт 2966). 

37.  Про надання дозволу ТзОВ «ІСТРЕЙТ» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж частини земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), на яку поширюється право земельного сервітуту (для обслуговування будівлі 

торгівлі) з послідуючим укладанням договору сервітуту, (Проєкт 2967). 

38.  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 Антонів Р.Р.), (Проєкт 2968). 

39.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Опацька М.П.), (Проєкт 2969). 

40.  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 (громадянка Печена Г.М.), (Проєкт 2970). 

41.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність (громадянин Іванців 

М.О.), (Проєкт 2971). 

42.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

садівництва з передачею у власність (громадянка Сидорук Л.С. ), (Проєкт 2972). 

43.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність (громадян 

Кіценюк О.І., Максимів М.В.), (Проєкт 2973). 

44.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин 

Іванюк М.А.), (Проєкт 2974). 

45.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни 

Харів Р.О.,Литвинець Т.І.), (Проєкт 2975). 

46.  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 Демчишин Б.О.), (Проєкт 2976). 

47.  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 Кучинська Г.М., Гладій Л.І.), (Проєкт  2977). 

48.  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 Табачук Б.П.), (Проєкт  2978). 

49.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни 

Ватраль І.М., Паук М.Б.), (Проєкт  2979). 

50.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни 

Королишин І.І.,Петрів В.І.), (Проєкт  2980). 

51.  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 Бандура О.Г.,Бандура І.С.), (Проєкт  2981). 

52.  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 (громадянин Гладій Л.І.), 

(Проєкт  2982). 

53.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (громадянка Макар М.І.), (Проєкт  2983). 

54.  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 (громадянка Лагутіна Л.Д.), 

(Проєкт  2984). 

55.  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 Шувар М.Я.), 

(Проєкт  2985). 

56.  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 Юрик М.А.,Олексів 

Л.І.), (Проєкт  2986). 

57.  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 (громадянка Брич Н.Я.), (Проєкт  2987). 

58.  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 Нестеренко М.П.), 

(Проєкт  2988). 



59.  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 (громадянка Бортова Г.М..), 

(Проєкт  2989). 

60.  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 (громадянка Рубашна Н.М.), (Проєкт  2990). 

61.  Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки 

(громадянка Колибаб'юк М.П.), (Проєкт  2991). 

62.  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 власність (громадянка Сахро Г.Т. ), 

(Проєкт  2992). 

63.  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 власність (громадянин Сусловський М.Р. 

), (Проєкт  2993). 

64.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

садівництва з передачею у власність (громадянин Самборський І.М.), (Проєкт  2994). 

65.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

садівництва з передачею у власність (громадянин Костишин Ю.Б.), (Проєкт  2995). 

66.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка Паляк Н.Я.), 

(Проєкт  2996). 

67.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу (громадянка Кохан Н.О.), 

(Проєкт  2997). 

68.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою Про надання дозволу на 

складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистогоселянського господарства з передачею у власність (громадяни Магомета С.І., 

Магомета В.С.), (Проєкт  2998). 

69.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою Про надання дозволу на 

складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистогоселянського господарства з передачею у власність (громадянин Смолій І.М.), 

(Проєкт  2999). 

70.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою Про надання дозволу на 

складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистогоселянського господарства з передачею у власність (громадянка Вненьк О.І.), 

(Проєкт  3000). 

71.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадяни Лукаш С.М., Сенюк Г.С.), (Проєкт  3016). 

72.  Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки 

с.Дем’янів (приватний підприємець Савків С.В.), (Проєкт  3017). 



73.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадяни Макар М.І., Бардашевська Я.М.), (Проєкт  3018). 

74.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (громадянка 

Івасишин І.І.), (Проєкт  3019). 

75.  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 власність (громадянка Любунів М.В.), 

(Проєкт  3020). 

76. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність із земель 

запасу міської ради (громадянка Хащій М.П.), (Проєкт  3027). 

77. 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 (громадянки Українська Є.С.), (Проєкт  3028). 

78. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність (громадянин Пархуць 

М.І.), (Проєкт  3029). 

79. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадяни 

Ватраль М.Г.,Грибик М.Я.,Цимбалістий М.С.Паляк С.В.), (Проєкт  3030). 

80. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність (громадянка Шевчук 

М.Р.), (Проєкт  3031). 

81. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність (громадянка Козак 

А.Я.), (Проєкт  3032). 

82. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадяни 

Василишин О.В., Мамінська І.В., Кобель Л.Б., Гаврилюк Л.М., Хміль М.В., Гладка М.М., 

Печена Г.М., Хміль В.М.), (Проєкт  3033). 

83. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Іваницька Т.І.), (Проєкт  3034). 

84. 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 Данилюк Л.Я.), 

(Проєкт  3035). 

85. 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 (громадянка Мазур Л.М.), 

(Проєкт  3036). 



86. 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 Курдидик А.П.), 

(Проєкт  3037). 

87. 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 (громадянин Гладій Л.І.), 

(Проєкт  3038). 

88. 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 (громадянин Коновал І.О.), (Проєкт  3039). 

89. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянам Коновал І.О. 

,Кирилів А .Й.), (Проєкт  3040). 

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

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

м.Бурштин (громадянка Карпְ’як М.М.), (Проєкт  3041). 

91. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин Соловей Л.М.), 

(Проєкт  3042). 

92. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадян 

Ільчук М.Ф, Мусякевич А.Ю), (Проєкт  3043). 

93. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Ткачик А.Я.), (Проєкт  3044). 

94. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадян 

Павлишин А.І.,Михайлишин Л.І., Гладюк В.О.,Геращенко Д.М.,Кіндратишин Г.А.), 

(Проєкт  3045). 

 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

95. Відповіді на депутатські запити. 

96. Депутатські запити. 

97. Різне. 

 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести чотирнадцяту 

сесію Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для громадян. 

3. Керівникам структурних підрозділів 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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Погоджено: 
 

    Юридичний відділ:                                                   


