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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

вісімнадцятої сесії міської ради восьмого скликання 

Від 27 серпня 2021 року                                                                                             м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 13:08 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

Присутні на сесії: 
- міський голова Василь Андрієшин; 
- 23 (двадцять три) депутати міської ради (список додається) 

 

Відсутні на сесії:  

- 3 (три) депутати: Наталія Василащук, Ігор Карвацький, Петро Ковальчук 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин- 

міський 

голова 

Оголосив вісімнадцяту Сесію міської ради восьмого 

скликання відкритою 

СЛУХАЛИ: 
Про порядок денний вісімнадцятої чергової сесії міської ради восьмого 

скликання 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин- 

міський 

голова  
 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт Порядку 

денного вісімнадцятої чергової сесії 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 – начальник відділу ЖКГ та обліку комунального майна 

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 
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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 
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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 
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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). 
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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 Карп’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. 
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ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин- 

міський 

голова 

Зазначив, що надійшли Службові записки про зняття з 

розгляду Сесії проектів рішень: 

- 2451 «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» (М.Назар); 

- 3014 «Про участь у дванадцятому обласному конкурсі 

проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування» 

(Р.Стасько). 

Також Службову записку про внесення змін до назви проекту 

рішення № 3038 в Порядку денному, а саме: 

«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.)» – замінити на громадянка Курдидик С.Р.), 

(Проєкт  3038) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного вісімнадцятої Сесії міської ради 

восьмого скликання за основу: 

«за» -24  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний вісімнадцятої чергової сесії міської ради 

восьмого скликання за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту Порядку денного: 

- Зняти з порядку денного проекти рішень:  

- 2451 «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» (М.Назар); 

- 3014 «Про участь у дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування» (Р.Стасько). 
 

- Внести зміни до назви проекту рішення № 3038 в Порядку денному, а саме: 

«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.)» – замінити на громадянка Курдидик 

С.Р.), (Проєкт  3038), відповідно до службової записки В.Копаниці. 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, до проєкту Порядку денного  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття Порядку денного вісімнадцятої Сесії міської ради восьмого 

скликання в цілому, в редакції 

 «за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти порядок денний вісімнадцятої Сесії міської ради восьмого 

скликання в цілому, в редакції: 

1. 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). 

Доповідач: Марія Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

4. Про внесення змін до структури та граничної чисельності закладів культури 
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Бурштинської міської ради на 2021 рік, (Проєкт № 2954). 

5. 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. 

6. 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» 

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

місцевого самоврядування, (Проєкт 3015). 

Доповідач: Ростислав Стасько – перший заступник міського голови 

8. 8. 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 

9. 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 – начальник відділу ЖКГ та обліку комунального майна 

10. 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). 

11. 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). 

12. 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» 

13.  Про виконання «Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та 

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

14. 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. 

15. 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 

16. 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). 

17. 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). 

18.  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). 

19.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності в м. Бурштині, 

(Проєкт  3002). 
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20. 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). 

21.  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). 

22.  Про визнання такими, що втратили чинність рішення Бурштинської міської 

ради, (Проєкт  3012). 

23. 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). 

24. 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). 

25. 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). 

26. 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). 

27.  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). 

28.  Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для ведення 

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

(Проєкт 2960). 

29.  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). 

30.  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). 

31.  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). 

32. 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). 

33. 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). 

34. 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). 

35. 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). 

36. 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). 

37.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Опацька М.П.), (Проєкт 2969). 

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 
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ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Печена Г.М.), (Проєкт 

2970). 

39. 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). 

40. 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). 

41.  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). 

42. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Іванюк М.А.), (Проєкт 2974). 

43. 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). 

44. 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). 

45.  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). 

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 Табачук Б.П.), 

(Проєкт  2978). 

47. 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). 

48. 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). 

49. 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). 

50. 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). 

51. 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). 

52. 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). 

53. 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). 

54.  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). 

55. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
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(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). 

56. 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). 

57.  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). 

58. 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). 

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

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

60.  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). 

61.  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). 

62.  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). 

63.  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). 

64. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка 

Паляк Н.Я.), (Проєкт  2996). 

65.  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). 

66.  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). 

67. 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). 

68. 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). 

69.  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). 

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

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

71.  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). 

72. 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). 
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73. 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). 

74. 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). 

75. 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). 

76. 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). 

77. 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). 

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 (громадянка Шевчук М.Р.), (Проєкт  3031). 

79. 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). 

80. 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). 

81. 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). 

82. 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). 

83. 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). 

84. 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). 

85. 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 Курдидик С.Р.), (Проєкт  3038). 

86. 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). 

87. 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). 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

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

89. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин 

Соловей Л.М.), (Проєкт  3042). 

90. 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). 

91. 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). 

92. 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 

93. Відповіді на депутатські запити. 

94. Депутатські запити. 

95. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Про внесення змін до бюджету Бурштинської територіальної 

громади на 2021 рік, (Проєкт № 2952) 

ДОПОВІЛА: 

О.Петровська 

– начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії а саме: 
Комісія погоджує ПР з доповненням та пропонує прийняти на сесії в 

новій редакції – Додаток 1 до таблиці. Протокол  №14 від 

03.08.2021р.,  №15 від 18.08.2021. 

1. Відповідно до звернень розпорядників коштів внести  зміни до 

бюджету: 

КПКВКМБ 
Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

 Міська рада   

0110150 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад -1047387,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма фінансового 

забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради:оплата 

послуг інтернету+19550,00,закупівля 

бензину +50000,00) +69550,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління(програма про фонд міської 

ради на виконання депутатських 

повноважень на 2021-2025 роки) -13000,00 

+13000,00 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління(програма фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками 

та грошовими 

винагородами)нагородження до Дня 

міста, грамоти, статуетки 15000,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів(оформлення локацій 

старостинських округів та транспортні 

витрати до Дня міста +50000,00. 

Проведення конкурсу «Моє 

найкраще»+20000,00 Розміщення 

банерів на біг-бордах, придбання 

клею+3000,00, виготовлення 

презентаційної розтяжки+3000,00, 76000,00 

 

0113241 

Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення (Центр 
+212024,00 
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«Довір’я» ) 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту. Міська цільова соціальна 

програма «Розвитку фізичної культури і 

спорту Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 

роки» -60000,00 

 

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні. Фінансова підтримка 

«Бурштинська міська федерація 

футболу» +60000,00 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту. Міська цільова соціальна 

програма «Розвитку фізичної культури і 

спорту Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 

роки(проведення змагань до Дня міста- 

виступ стронгменів) +2000,00 

 

0116082 

Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства 

(співфінансування на придбання у 

комунальну власність житла для 

надання в тимчасове користування 

внутрішньо переміщеним особам)  

+120000,00 

0117370 

 

 Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

територій. Програма «Залучення 

інвестицій в економіку Бурштинської 

ТГ на 2021-2025 роки »(виготовлення 

проектно-кошторисної документації для 

інвестиційних проектів для оплати 

коригування кошторису за проектом 

«Термосанація будівлі головного 

корпусу КНП БЦМЛ (реконструкція) за 

адресою Івано-Франківська область, 

м.Бурштин , вул. Р.Шухевича 15».  

+48600,00 

 

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю Програма «Залучення 

інвестицій в економіку Бурштинської 

ТГ на 2021-2025 роки (співфінансування 

проектів ДФРР)  

-48600,00 

0118110 

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха «Комплексна цільова  

програма  розвитку цивільного захисту 

м.Бурштин та с.Вигівка на 2021-2025 р.»  +5933,00 

 

0118230 

Інші заходи громадського порядку та 

безпеки (Програма «Безпечне місто 

2021-2025 роки Бурштинської міської 

територіальної громади для придбання і 

встановлення дорожніх знаків) +35000,00 

 

0116020 

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги(Програма 

фінансової підтримки комунальних 

підприємств  Бурштинської міської ради 

на 2021: надання фінансової підтримки 

ПЖКГ с.Задністрянське  

99000,00грн.(оплата праці з 

нарахуваннями 91000,00, оплата 

електроенергії 8000,00) +99000,00 

 

0116030 Організація благоустрою населених 

пунктів(.(оплата праці з нарахуваннями 
-99000,00  
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91000,00, оплата електроенергії 

8000,00)ПЖКГ Задністрянське) 

 

КНП «Бурштинська центральна міська 

ікарня»  

 

0112152 

 

Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я (Програми розвитку 

та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області на 2021 - 

2025 роки)  

+110000,00 

 Відділ освіти і науки   

0611010 

Надання дошкільної освіти (придбання 

та перезаправка вогнегасників) +8500,00 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

(придбання та перезаправка 

вогнегасників) +13390,00 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

(співфінансування для забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «НУШ» на закупівлю 

засобів навчання та обладнання ( крім 

комп’ютерного)  

+20500,00 

0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері освіти придбання та 

перезаправка вогнегасників_ +1110,00 

 

0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері освіти ( придбання пального) +4480,00 

 

 Відділ соціального захиту   

0813035 

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті +25000,00 

 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення (виплати 

ОУН УПА) 

+54000,00 

 

 

 Відділ культури   

1017622 

Реалізація програм і заходів в галузі 

туризму та курортів -40000,00 

 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва(проведення заходів) +40000,00 

 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва. Оренда сцени+50000,00. 
Гонорар запрошеним 

артистам/гуртам+50000,00. 

Виготовлення банерів, афіш+10000,00 
Друк грамот, придбання сувенірної 

продукції, винагород гран-прі для 

учасників фестивалю «Бурштинове 
намисто»+40000,00 

Транспортні витрати на перевезення 

колективів+5000,00 
Придбання квітів+1500,00 

Оплата лялькової вистави+7000,00 

Запрошення, сувенірна продукція (для 
запрошених гостей)+20000,00 

Феєрверк/вогняне шоу+10000,00 
+193500,00 

 

 
Фінансовий відділ 

  

3719770 

Інші субвенції з місцевого 

бюджету(обласному бюджету 
співфінансування на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова Українська 
 

63400,00 
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кола» у 2021 році  

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів 

(співфінансування по програмі 

Громадський бюджет(безпечні та зручні 

зупинки в с.Дем’янів загальний фонд-

95473,00 
Спеціальний фонд+95473,00 

Придбання світлодіодної перетяжки 
загальний фонд-29000,00 

Спеціальний фонд+29000,00)  
-124473,00 

+124473,00 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Про затвердження 

Програми фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших 

видатків, пов’язаних з діяльністю 

Бурштинської міської радина 2021-

2025 роки) -49000,00 

 

0116071 

«Відшкодування різниці між розміром 

ціни (тарифу) на житлово-комунальні 

послуги, що затверджувалися або 

погоджувалися рішенням місцевого 

органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром 

економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництва» -250000,00 

 

0116020 

«Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги» для 

фінансування «Програми фінансової 

підтримки комунального підприємства  

«Житловик» на 2021 рік»(оплата праці) +250000,00 

 

0110150 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської селищної, 

сільської рад -1500,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів (доставка та встановлення 

світлодіодної перетяжки «Прапор»   1500,00 

 

 Відділ культури   

1014082 

Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва (послуги з харчування) +49000,00 

 

 ВСЬОГО -451353,00 +451353,00 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 

451353,00грн. 

2.Внести зміни в п.3 рішення міської ради від 30 липня 2021 року №02/16-21 «Про 
внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік» в 

частині КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  викласти в такій 
редакції «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Шухевича,6 до 

вул.С.Стрільців,27 в м.Бурштин Івано-Франківської області+248544,00грн.». 

3.Внести зміни в рішення міської ради від 07 червня 2021 року №6/13-21 «Про 
внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік », 

а саме в п.2.2.1 назву об’єкту для бюджету Галицької міської територіальної громади 

викласти в такій редакції «для заходів з озеленення території Галицького 
територіального центру надання соціальних послуг, яке знаходиться за адресою 

с.Блюдники, вул.Галицька,18с, Івано-Франківського району, Івано-Франківської 

області». 
4.Відповідно до рішення міської ради від 29.06.21 №21/14-21, від 30.07.21 №08/16-21 

«Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік» 
здійснити перерозподіл коштів між розпорядниками: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний 

фонд 
сума,грн. 

 Міська рада  

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів -564040,00 

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»  
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0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів +69140,00 

 Відділ освіти   

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів +98300,0 

 Відділ культури  

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів +396600,00 

5.Врахувати в доходах загального фонду бюджету: 
5.1. Субвенцію з обласного бюджету  за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» в сумі 108000,00грн.  спрямувати відділу соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради на додаткові виплати ветеранам ОУН_УПА за КПКВКМБ 
0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»+108000,0 грн. 

5.2. Субвенцію в сумі  405700,00 грн за ККД 41051400 «Субвенція з місцевого 
бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

`Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» та 
спрямувати відділу освіти і науки  за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  на : 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізій ( видатки 
споживання )   + 221400,00 грн. 

- закупівлю засобів навчання та обладнання ( крім комп’ютерного) + 184300,00грн.                   

6.Надати дозвіл на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок у ПАТ КБ 
«Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570 в сумі 1 000 000,00 (один мільйон ) гривень та 

надати повноваження директору КП «Житловик» Зіновію Шафрану на укладення та 

підписання необхідних документів, пов’язаних з отримання кредиту. 
7. Надати дозвіл на отримання кредиту у ПАТ АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 

23697280 в сумі 3 000 000,00 (три мільйони ) гривень та надати повноваження 

директору КП «Житловик» Зіновію Шафрану на укладення та підписання необхідних 
документів, пов’язаних з отримання кредиту і рекомендує прийняти його на черговій 

сесії. 

          Разом з тим, внесла пропозиції щодо доповнень проекту рішення, а саме: 
Субвенцію з бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади за ККД 

41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 2 000 000,00 грн. та спрямувати 

міській раді на соціально-економічний розвиток за КПКВКМБ 0117370  «Реалізація 
інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій». 

        Відповідно до змін до Програми соціально-економічного  та культурного 

розвитку Бурштинської міської територіальної громади внести наступні зміни до 
бюджету: 

по міській раді : 

за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»(заміна аварійних 
тепломереж по об’єктах)-25000,00грн. 

за КПКВКМБ 0116015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації 

ліфтів»(Капітальний ремонт ліфта по вул.О.Басараб(1п.))+25000,00грн.  
           Відділу соціального захисту виділити кошти для надання матеріальної допомоги 

Баран Любомирі Михайлівні для лікування сина Барана Ігоря Степановича 2002р.н. в 

сумі 15000,00грн. 
         Здійснити перерозподіл коштів за КПКВКМБ 0116030 ««Організація 

благоустрою населених пунктів»», а саме:  зменшити призначення по КП «Житловик» 

у сумі 1129758,00 грн. та спрямувати «Еко-сервіс Бурштинської міської ради». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2952  (Рішення № 01/18-21) за основу: 

«за» -23  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2952 за основу 
ГОЛОСУВАЛИ: За зміни комісії до проекту рішення № 2952: 

«за» -22  

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2952 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2952  (Рішення № 01/18-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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) 

ДОПОВІЛА: 

М.Назар – 

начальник відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії. 

Відповідно до Службової записки від 25.08.2021 

наголосила на пропонованих змінах до проекту рішення, 

а саме: 
         1.6. Зняти з п. Виправлення профілю доріг автогрейдером 

- -18000,0 грн.,  -301,0 грн. 

         1.7. Направити на п.Поточний ремонт доріг в 

с.Коростовичі, с.Озеряни - +18000,0 грн., +301,0 грн. 

1.8. Зняти з п. Заміна аварійних ділянок тепломереж по 

об'єктах – - 25000,0 грн. 

1.9. Направити на п.Капітальний ремонт ліфта по 

вул.О.Басараб,2 (1п.) - +25000,0 грн.      

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3021  (Рішення № 02/18-21) за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3021 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (наведені вище) до проекту рішення № 3021 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 3021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3021 (Рішення № 02/18-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
3.  Про  затвердження Положення про попередню оплату товарів, робіт і 

послуг, що  закуповуються за бюджетні кошти, (Проєкт № 3022) 

ДОПОВІЛА: 

М.Назар – 

начальник 

відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії. 

Відповідно до Службової записки від 25.08.2021 

наголосила на пропонованих змінах до проекту рішення, 

а саме викласти в редакції: 

- До пункту 3.1. Розділу ІІІ. Розмір попередньої оплати, 

строк та кількість платежів: 

У підп. а) вилучити – «у розмірі 100%»; 

_ доповнити після слів - товарів «у розмірі 70%»  - на 

строк, не більше 30 календарних днів (к. дн.); 

_ доповнити після слів - робіт і послуг «у розмірі 70%» - 

на строк не більше 60 календарних днів; 

- доповнити п. - у разі закупівлі послуг при аварійній 

ситуації у розмірі 80% - на строк не більше 30 к. дн. 

- У підп. г) «За капітальними видатками»:  у розмірі 80% - 

у разі закупівлі робіт при аварійній ситуації - на строк не 

більше 60 к. дн. замінити на 30 к. дн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3022  (Рішення № 03/18-21) за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3022 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (наведені вище) до проекту рішення № 3022: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 3022  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3022  (Рішення № 03/18-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
4.  Про внесення змін до структури та граничної чисельності закладів 

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

ДОПОВІЛА: 

Тетяна Зорій – 

начальник відділу 

культури, туризму 

та зовнішніх 

зв’язків 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2954 (Рішення № 04/18-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

5. 5. 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) 

ДОПОВІЛА: 

Тетяна Зорій – 

начальник відділу 

культури, туризму 

та зовнішніх 

зв’язків 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2955 (Рішення № 05/18-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади  матеріальних 

цінностей для модернізації центру надання адміністративних послуг,  

(Проєкт № 2953) 

ДОПОВІЛА: 

С.Видай - 

начальник 

відділу ЦНАП 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2953  (Рішення № 06/18-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
7. 7. Про участь у дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування, (Проєкт 3015) 

ДОПОВІВ: 

Р.Стасько – 

перший заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3015 (Рішення № 07/18-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

8. 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) 

ДОПОВІВ: 

Р.Стасько – 

перший заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії. 

Разом з тим, запропонував внести зміни до проекту 

рішення, а саме: 

В п.2.1.Управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності 

п.2.1.1. Відділ економіки  і промисловості - вилучити: 

- посаду головний спеціаліст -1 штатна одиниця. 
 

Вилучити: 

- п.2.Внести зміни в п.2.2 Відділ соціального захисту 

населення (з статусом юридичної особи), а саме : 

п.2.2.7. перейменувати сектор організаційно-кадрової 

роботи та соціального обслуговування у  сектор 

соціального обслуговування громадян.       

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Рибчук, депутат 

міської ради 

Надав пропозицію про створення сектору публічних 

закупівель, таким чином доповнити проект рішення: 

В п.2.1.Управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності 

п.2.1.1. Відділ економіки  і промисловості – 

доповнити: 

- Сектор публічних закупівель 

Р.Стасько – 

перший заступник 

міського голови 

Підтримав вищенаведену пропозицію та 

запропонував доповнити проект рішення, а саме: 

В п.2.1.Управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності 

п.2.1.1. Відділ економіки  і промисловості – 

доповнити: 

- Сектор публічних закупівель: 

Завідувач сектору – 1 шт.од.; 

Головний спеціаліст – 1 шт.од. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3025 за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3025 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції озвучені доповідачем та депутатом міської ради (наведені 

вище), Проект № 3025: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати вищенаведені пропозиції, Проект № 3025 
ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення №3025  (Рішення № 08/18-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

9. 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) 

ДОПОВІЛА: 

Г.Джочка – провідний 

спеціаліст відділу ЖКГ і 

обліку комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3004  (Рішення № 09/18-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

10. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Василик – директор 

КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3009  (Рішення № 10/18-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» -0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

11. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Василик – директор КНП 

«Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3008  (Рішення № 11/18-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження фінансового плану підприємства на 2022 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради 

Івано -Франківської області, (Проєкт 3026) 

ДОПОВІВ: 

В.Василик – директор 

КНП «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня» 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3026  (Рішення № 12/18-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» -0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про виконання «Програми фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 2019-2020 роки» за 

2020 рік, (Проєкт 2929) 

ДОПОВІВ: 

Р.Гудзь – головний 

спеціаліст з питань 

діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

Ознайомив з проєктом рішення та 

позитивними висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2929  (Рішення № 13/18-21) в цілому: 

«за» -20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
14. Про виконання Програми «Безпечне місто 2020 - 2025 років» за 2020 

рік, (Проєкт 2928) 

ДОПОВІВ: 

Р.Гудзь – головний 

спеціаліст з питань 

діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

Ознайомив з проєктом рішення та 

позитивними висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2928  (Рішення № 14/18-21) в цілому: 

«за» -20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

15. 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) 

ДОПОВІЛА: 

Т.Сенчина – 

депутат міської 

ради 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій і надала пропозиції до 

проєкту рішення, а саме – кількісний та персональний 

склад тимчасової контрольної комісії - до складу ТКК 

ради запропоновано: 

Голова комісії – Савчак А.С., 

Заступник голови комісії – Федорняк В.Т., 

Члени комісії: Карвацький І.З.,    Тріщук О.М., Харів 

І.Р., Бардашевський Р.Я., Мацьків В.С., Сенчина Т.М.,    

Федів М.В.     

ВИСТУПИЛИ: 

В.Рик, депутат 

міської ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу, висловили позиції щодо проекту 

рішення І.Дулик, депутат 

міської ради 

В.Андрієшин – 

міський голова 
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П.Савка, депутат 

міської ради 

Б.Рибчук, депутат 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2951 за основу: 

«за» - 8  

«проти» - 1 

«утрим.» - 10 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної кількості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова, 

Проєкт № 2951 

 

СЛУХАЛИ: 

16. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3006  (Рішення № 15/18-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

17. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3007  (Рішення № 16/18-21) в цілому: 

«за» -21  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

18. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3001  (Рішення № 17/18-21) в цілому: 

«за» - 18  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/18-21в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності в м. Бурштині, 

(Проєкт 3002) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3002  (Рішення № 18/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

20. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3010  (Рішення № 19/18-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин -

міський голова 

Оголосив перерву, відповідно до регламенту 

Оголошено перерву на 15 хвилин 

 

СЛУХАЛИ: 

21. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3011  (Рішення № 20/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
22. Про визнання такими, що втратили чинність рішення Бурштинської міської 

ради, (Проєкт 3012) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3012  (Рішення № 21/18-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

23. 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)  (повторний розгляд) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, а саме: 

Комісія рекомендує до проекту рішення 2834 внести 

наступні зміни: 

в 2.1. Стартова ціна продажу права оренди земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення – з 3% 

замінити на 7 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки; 

- в п. 2.3. Крок аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки – з 0,5% замінити на 1 % від ціни 

продажу права оренди земельної ділянки.   
Протокол №14 від 21.07.2021    

ВИСТУПИЛИ: 

І.Пізь, депутат 

міської ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу, в т.ч. щодо виправлення технічної 

помилки в тексті проекту рішення – с.Старий Мартинів 

замінити на с.Новий Мартинів, висловили позиції 

Б.Рибчук - депутат 

міської ради 

М.Федів - депутат 

міської ради 

В.Андрієшин – 

міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2834 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2834 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії до проекту рішення № 2834 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2834  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2834  (Рішення № 22/8-21) в цілому: 

«за» -21  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

24. 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)  (повторний розгляд) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, а саме: 

Комісія рекомендує до проекту рішення 2835 внести 

наступні зміни: 

в 2.1. Стартова ціна продажу права оренди земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення – з 3% 
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замінити на 7 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки; 

- в п. 2.3. Крок аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки – з 0,5% замінити на 1 % від ціни 

продажу права оренди земельної ділянки. 
Протокол №14 від 21.07.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2835  за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2835  за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії до проекту рішення № 2835 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2835  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2835  (Рішення № 23/18-21) в цілому: 

«за» -18  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

25. 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) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3023 (Рішення № 24/18-21) в цілому: 

«за» -20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №24/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

26. 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) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

І.Пізь, депутат міської 

ради 

Повідомив про наявність конфлікту інтересів і 

наголосив що участі у обговоренні і голосуванні за 

даним проектом рішення не буде брати 

(повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3024  (Рішення № 25/18-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

27. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії а саме: 

Комісія підтримує ПР, рекомендує внести 

доповнення - прописати в мотивувальній частині 

довідку старостинського округу та винести на 

розгляд сесії. Протокол №15 від 18.08.2021      

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2959 (Рішення № 26/8-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

28. Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для ведення 

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

(Проєкт 2960) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії 

       

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2960  (Рішення № 27/18-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

29. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії 

     

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2961  (Рішення № 28/18-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

30. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії 

       

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2962  (Рішення № 29/18-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

31. 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) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

В.Бублінський, 

депутат міської ради 

Повідомив про наявність конфлікту інтересів і 

наголосив що участі у обговоренні і голосуванні за 

даним проектом рішення не буде брати 

(повідомлення додається) 

ВИСТУПИВ: 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Надав пропозицію щодо процедури голосування – 

розмежувати голосування за громадянами Чиж 

Г.М., Бублінська Л.Д., та поставити на голосування 

окремо зазначених осіб 

ВИСТУПИВ: 
І.Драгун – заступник 

міського голови 

Взяв участь в обговоренні Проєкту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію І.Дулика (процедурне рішення  - 1/3 голосів від загального 

складу ради): 

«за» - 7 

«проти» - 0 

«утрим.» - 12 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення (пропозиція І.Дулика) не прийнято, оскільки не отримало необхідної 

кількості голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова, Проєкт № 2963 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2963 в цілому (рішення - 2/3 голосів від 

загального складу ради): 

«за» - 14 

«проти» - 2 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: 

/Відповідно до ч.7 ст.44 Регламенту міської ради/  

Про прийняття проєкту рішення № 2963 за основу:  

                                                          «за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова, 

Проєкт № 2963 

 

СЛУХАЛИ: 

32. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії 

       

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2964  (Рішення № 30/18-21) в цілому: 

«за» -23  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/18-21в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

33. 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) 

ДОПОВІВ: 

В. Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2965  (Рішення № 31/18-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/18-21в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

34. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2966 (Рішення № 32/18-21) в цілому: 

«за» -23  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

35. 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) 

ДОПОВІВ: 

В. Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2967  (Рішення № 33/18-21) в цілому: 

«за» -23  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

36. 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) 

ДОПОВІВ: 

В. Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2968  (Рішення № 34/18-21) в цілому: 

«за» -23  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Опацька М.П.), (Проєкт 2969) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2969  (Рішення № 35/8-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

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 (громадянка          

Печена Г.М.), (Проєкт 2970) 

ДОПОВІВ: 

В. Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2970 (Рішення № 36/18-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

39. 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) 

ДОПОВІВ: 

В. Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2971  (Рішення № 37/18-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 37/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

40. 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) 

ДОПОВІВ: 

В. Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій а саме:  
Комісія підтримує ПР та рекомендує внести доповнення - 

в мотивувальній частині прописати довідку та винести на 

розгляд сесії. Протокол №15 від 18.08.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2972  (Рішення № 38/18-21) в цілому: 

«за» -23  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 38/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

41. 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) 

ДОПОВІВ: 

В. Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій а саме:  
Комісія підтримує ПР та рекомендує внести доповнення 

- в мотивувальній частині прописати довідку та винести 

на розгляд сесії. Протокол №15 від 18.08.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2973  (Рішення № 39/18-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

42. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Іванюк М.А.), (Проєкт 2974) 

ДОПОВІВ: 

В. Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2974 (Рішення № 40/18-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 40/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

43. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

І.Харів – депутат 

міської ради 

Повідомив про наявність конфлікту інтересів і 

наголосив що участі у обговоренні і голосуванні за 

даним проектом рішення не буде брати 

(повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2975  (Рішення № 41/18-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

44. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2976  (Рішення № 42/18-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

45. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2977  (Рішення № 43/18-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

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 

Табачук Б.П.),   (Проєкт  2978) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2978  (Рішення № 44/18-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 44/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

47. 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) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2979 (Рішення № 45/18-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 45/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

48. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2980 (Рішення № 46/18-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 46/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

49. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2981  (Рішення № 47/18-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

50. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2982  (Рішення № 48/18-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/18-21в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

51. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2983  (Рішення № 49/8-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 49/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

52. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2984  (Рішення № 50/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

53. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2985  (Рішення № 51/18-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 51/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

54. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2986 (Рішення № 52/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 52/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

55. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2987  (Рішення № 53/18-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 53/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

56. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2988  (Рішення № 54/18-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 54/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

57. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2989  (Рішення № 55/18-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 55/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

58. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2990  (Рішення № 56/18-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 56/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
59. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки 

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

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2991  (Рішення № 57/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 57/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

60. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2992  (Рішення № 58/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 58/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

61. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2993  (Рішення № 59/18-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 59/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

62. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2994  (Рішення № 60/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 60/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

63. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2995  (Рішення № 61/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 61/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

64. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Паляк Н.Я.), (Проєкт  2996) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник 

земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій а саме:  
Комісія підтримує ПР та рекомендує внести доповнення - в 

мотивувальній частині прописати довідку та винести на розгляд 

сесії. Протокол №15 від 18.08.2021 

ВИСТУПИВ: 
Р.Бардашевський, 

депутат міської ради 

Повідомив про наявність конфлікту інтересів і наголосив 

що участі у обговоренні і голосуванні за даним проектом 

рішення не буде брати (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2996  (Рішення № 62/18-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 62/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

65. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2997 (Рішення № 63/18-21) в цілому: 

«за» -19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 63/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

66. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій а саме: Комісія 

підтримує ПР та рекомендує внести доповнення - в 

мотивувальній частині прописати довідку та винести на розгляд 

сесії. Протокол № 15 від 18.08.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2998  (Рішення № 64/18-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 64/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

67. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій а саме: 
Комісія підтримує ПР та рекомендує внести доповнення - в 

мотивувальній частині прописати довідку та винести на розгляд 

сесії. Протокол №15 від 18.08.2021 р 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2999 (Рішення №65/18-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 65/18-21в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

68. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3000 (Рішення № 66/18-21) в цілому: 

«за» -19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 66/18-21в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

69. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій а саме: 
Комісія підтримує ПР та рекомендує внести доповнення - в 

мотивувальній частині прописати довідку та винести на 

розгляд сесії. Протокол №15 від 18.08.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3016  (Рішення № 67/18-21) в цілому: 

«за» -19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 67/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
70. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки 

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

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3017  (Рішення № 68/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

71. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій а саме: 
Комісія підтримує ПР та рекомендує внести доповнення - в 

мотивувальній частині прописати довідку та винести на розгляд 

сесії. Протокол №15 від 18.08.2021 

ВИСТУПИВ: 

Р.Бардашевський, 

депутат міської ради 

Повідомив про наявність конфлікту інтересів і 

наголосив що участі у обговоренні і голосуванні за 

даним проектом рішення не буде брати 

(повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3018  (Рішення № 69/18-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 69/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

72. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій а саме: 
Комісія підтримує ПР та рекомендує внести доповнення - в 

мотивувальній частині прописати довідку та винести на розгляд сесії. 
Протокол №15 від 18.08.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3019 (Рішення № 70/18-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

73 .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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3020  (Рішення № 71/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

74. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3027 (Рішення № 72/18-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 72/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

75. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3028  (Рішення № 73/18-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 73/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

76. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3029  (Рішення № 74/18-21) в цілому: 

«за» -19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 74/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

77. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій а саме: 
Комісія підтримує ПР та рекомендує внести доповнення - в 

мотивувальній частині прописати довідку та винести на 

розгляд сесії. Протокол №15 від 18.08.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3030 (Рішення № 75/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 75/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

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 (громадянка Шевчук М.Р.), (Проєкт  3031) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3031  (Рішення № 76/18-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 76/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

79. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3032 (Рішення № 77/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 77/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

80. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 
О.Кобель, депутат 

міської ради 

Повідомив про наявність конфлікту інтересів і наголосив 

що участі у обговоренні і голосуванні за даним проектом 

рішення не буде брати (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3033  (Рішення № 78/18-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 78/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

81. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3034  (Рішення № 79/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 79/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

82. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3035 (Рішення № 80/18-21) в цілому: 

«за» -19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 80/18-21в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

83. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – начальник 

земельно-екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3036  (Рішення № 81/18-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 81/18-21в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

84. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3037  (Рішення № 82/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 82/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

 



41 
 

СЛУХАЛИ: 

85. 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 Курдидик С.Р.), (Проєкт  3038) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій а саме: Комісія 

підтримує ПР та рекомендує винести на розгляд сесії 

з внесеними змінами до порядку денного в частині 

назви проекту – громадяни: Гладій Л.І. замінити на 

громадянці Курдидик С. Р.). Протокол №15 від 18.08.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3038  (Рішення № 83/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 83/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

86. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3039  (Рішення № 84/18-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 84/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

87. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3040  (Рішення № 85/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

88. Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) м.Бурштин (громадянка Карп’як М.М.), (Проєкт  3041) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3041 (Рішення № 86/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 86/18-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

89. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Соловей Л.М.), (Проєкт 3042) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3042 (Рішення № 87/18-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 87/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

90. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3043  (Рішення № 88/18-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 88/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

91. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3044 (Рішення № 89/18-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 89/18-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

92. 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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії а саме: 

Комісія підтримує ПР та рекомендує винести наступні 

зміни: 
- Доповнити мотивувальну частину: громадянам Павлишина 

А.І., Михайлишин Л.І., із земель комунальної власності 

(КВЦПЗ 01.03), які розташовані на території м. Бурштин на 

земельній ділянці, площею 40,2309 га, кадастровий номер 

2621210300:02:001:0320 та прописати довідки; 

- Доповнити п. 1 та п. 2: із земель комунальної власності 

(КВЦПЗ 01.03), які розташовані на території м. Бурштин на 

земельній ділянці, площею 40,2309 га, кадастровий номер 

2621210300:02:001:0320.  Протокол №15 від 18.08.2021. 
 

Разом з тим доповнив пропозицією – в п.5 вилучити слова: «із 

земель запасу міської ради» 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3045 за основу: 

«за» -19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3045 за основу 
ГОЛОСУВАЛИ: За зміни комісії та доповідача (наведені вище) до проекту рішення № 3045: 

«за» -19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 3045 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 3045 (Рішення № 90/18-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 90/18-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 93. Відповіді на депутатські запити 

ДОПОВІВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Про інформацію на депутатський запит П.Савки – щодо 

виготовлення кошторисної документації для виконання 

певних видів робіт з водовідведення прибудинкових 

територій, а саме будинку № 8 по вулиці В.Стуса – 

перебувають у процесі проектування. Про хід виконання 

робіт додатково буде надана інформація після 

узгодження технічних параметрів з відділом КП 

«Капітальне будівництво» (інформація надана 

запитувачу) 
 

 94. Депутатські запити - відсутні 
 

СЛУХАЛИ: 95. Різне 

ВИСТУПИЛИ: 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради 

Щодо правомірності підписання міським головою 

рішень (протоколу) сімнадцятої позачергової Сесії 

міської ради 20.08.2021 та внесення до протоколу 

цієї Сесії наданих інформацій з порталу 

Безкоштовний запит ЄДР про юридичні особи – 

заклади освіти. 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

- Надав коротку інформацію щодо наведених 

питань 

Василь Андрієшин- 

міський голова  

Повідомив про те, що 29 серпня 2021 року на 

старому кладовищі відбудуться заходи до Дня 

пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність і територіальну цілісність 

України та запросив присутніх взяти участь 
 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 

– міський голова 

Оголосив вісімнадцяту Сесію міської ради 

восьмого скликання закритою 

 

Примітка:  відеотрансляцію вісімнадцятої Сесії міської ради восьмого скликання розміщено на 

офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні документи». 

 

 

 

    Міський голова                                                                                   Василь Андрієшин 


