
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  17 вересня 2021                                      м.Бурштин                                        №  549 

 

Про скликання дев’ятнадцятої сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання 
 

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

місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1. Скликати дев’ятнадцяту сесію Бурштинської міської ради восьмого скликання            

30 вересня 2021 року, о 10:00 год., в приміщенні Будинку культури ім.Тараса Шевченка -    

вул. Степана Бандери, 60, м.Бурштин. 
 

Проєкт порядку денного 19-ї сесії Бурштинської міської ради восьмого скликання: 
 

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

(Проєкт № 3098). 

2. Про прогноз бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки,      

(Проєкт № 3099). 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 20 серпня 2021 № 01/17-21 «Про здійснення 

запозичення до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік»,          

(Проєкт № 3102). 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

4. 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 № 3179). 

5. Про передачу екскаватора-навантажувача з навісним обладнанням на правах господарського 

відання КП «Житловик», (Проєкт № 3180). 

Доповідач: Н.Тринчук – головний спеціаліст відділу економіки і промисловості. 
 

6.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» Гачинському М.В.,     

(Проєкт № 3095). 

Доповідач: І.Фітак - начальник відділу кадрової роботи та військового обліку. 
 

7. Про виділення коштів, (Проєкт № 3096). 

Доповідач: Н.Кицела – керуюча справами виконавчого комітету. 
 

8. Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення Бурштинської 

міської ради у новій редакції,  (Проєкт № 3097). 

Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 
 

9. Про внесення зміни до Генерального плану суміщеного з Детальним планом території по 

вул.Івана Франка,  № 30 с.Слобода, (Проєкт № 3129). 

10. Про внесення зміни до генерального плану села Бовшів, (Проєкт № 3130). 

Доповідач: Т.Білоока - завідувач сектору містобудування та архітектури. 

11. Про затвердження Міської цільової програми «Фінансова підтримка КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради» на 2022-2024роки, (Проєкт № 3110). 

Доповідач: І.Туз - директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської 

ради». 



 

12. Про внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні, (Проєкт № 3048). 

13. Про визнання пунктів 2-6 рішення міської ради від 26.04.2018 № 02/51-18 «Про встановлення 

тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання гарячої води та послуги 

з централізованого опалення» такими, що втратили чинність, (Проєкт № 3166). 

14. Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність Бурштинської міської територіальної 

громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс КП «Житловик» матеріальних 

цінностей, придбаних в рамках реалізації рамках реалізації проектів Програми соціального 

партнерства компанії ДТЕК і м. Бурштин з напрямку енергозбереження та розвитку 

житлово-комунального господарства у період 2014-2020, (Проєкт № 3167). 

15. Про безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» основних засобів, що перебувають у 

власності Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради, 

(Проєкт № 3168). 

16. Про затвердження рішення виконавчого комітету від 16.08.2021 № 144 «Про надання згоди 

на передачу транспортних засобів на правах господарського відання», (Проєкт № 3177).   

17. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання основних 

засобів, (Проєкт № 3178). 

18. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Бурштинської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом продажу об’єктів права 

комунальної власності на аукціоні (об’єкти малої приватизації), (Проєкт № 3181). 

Доповідач: І.Бандура - начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна. 
 

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

раціонального використання земель комунальної власності, комунального майна, 

надходжень до місцевого бюджету і тарифів, (Проєкт № 3173). 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови. 
 

20. Про затвердження Положення про Комунальне некомерційне підприємство Центр надання 

соціальних послуг Бурштинської міської ради, призначення тимчасово виконуючого 

обовʹязки директора Комунального некомерційного підприємства Центр надання соціальних 

послуг Бурштинської міської ради, (Проєкт № 3182). 

Доповідач: В.Чуйко – заступник міського голови. 
 

21. Про внесення змін до Програми природоохоронних заходів з охорони навколишнього 

природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, 
(Проєкт № 3171). 

22. Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік,        

(Проєкт № 3172). 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
 

23. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності підвищення пенсій і виплати 

додаткової пенсії у 2021 році, (Проєкт № 3175). 

Доповідач: Р.Бардашевський – депутат міської ради. 
 

Земельні питання 
24.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду АТ 

«Прикарпаттяобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02) (для 

будівництва та обслуговування трансформаторної підстанції 10/0,4кВ) с.Вигівка по вул. 

Польова (Проєкт № 3075).   

25.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду АТ 

«Прикарпаттяобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02) (для 

будівництва та обслуговування трансформаторної підстанції 10/0,4кВ) с.Дем’янів по вул. 

Перемоги, (Проєкт № 3076).   

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки цільове 

призначення якої змінюється  із земель для ведення особистого селянського господарства  у 



землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (громадянин Курман М.І), (Проєкт № 3049). 

27. 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). 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки цільове 

призначення якої змінюється  із земель для ведення особистого селянського господарства  у 

землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у спільно часткову власність (громадяни Куриш І.М., 

Куриш О.М.), (Проєкт № 3050). 

29. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки цільове 

призначення якої змінюється  із земель для ведення особистого селянського господарства  у 

землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (громадянин Курман М.І), (Проєкт № 3051). 

30.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин     

Сисак Л.С.), (Проєкт № 3055). 

31. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Верестюк Г.Є.), (Проєкт № 3062).    

32. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка  

Наритник М.В.), (Проєкт № 3065) 

33. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка            

Мовчан  М.С.), (Проєкт № 3084).   

34. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва 

індивідуального гаража з передачею  у приватну власність (громадянин Токарський С.М.), 

(Проєкт № 3109). 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка               

Сахро М. Г.), (Проєкт № 3119).   

36. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка       

Слобідчук І.М.), (Проєкт № 3136).   

37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин    

Бекиш П.О.), (Проєкт № 3148).   

38.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин    

Сухарський П.А.), (Проєкт № 3149). 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин    

Биволькевич О. В.), (Проєкт № 3153). 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин         

Данилків В.С.), (Проєкт № 3155). 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин      

Атаманюк О. І.), (Проєкт № 3159).   

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка           

Засідко Л. Р.), (Проєкт № 3162).   

43.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка     

Кравчишин С. М.), (Проєкт № 3163). 



44. 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 Афтанасів В.М.),                

(Проєкт № 3054). 

45. 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 Максимів М.Д.), (Проєкт № 3056). 

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 (громадянка Петрик Н.І.), (Проєкт № 3057).   

47.  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 Горбачевський М.Г.),  (Проєкт № 3058). 

48. 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 Горбачеський М.Г.),           

(Проєкт № 3059). 

49. 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 (громадян Петрик Н.І., Іванців М.С.), 

(Проєкт № 3063).    

50.  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 Козій М.В.), (Проєкт № 3064).   

51. 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 Крук Г.К.), (Проєкт № 3067).   

52. 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 Іваськевич К.І.), (Проєкт № 3072).   

53. 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  Крук Г.К.), (Проєкт № 3080). 

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

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

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

спільно часткову власність (громадяни Зайдель Є.Л., Юзефів Г.Л.), (Проєкт № 3083).   

55. 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 Кураш О.М.), (Проєкт № 3085).   

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 (громадянка Шперналь Г.С.),                  

(Проєкт № 3087). 

57. 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 

Римарчук І.М.), (Проєкт № 3091).   

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 Рудницька А.В.), (Проєкт № 3100). 



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 (громадянин Мазурик Б.М.),                

(Проєкт № 3101).   

60. 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 Юськів В.І.), (Проєкт № 3108).   

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

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення індивідуального садівництва з 

передачею у приватну власність (громадянка Гудз Л. Б.), (Проєкт № 3112).   

62. 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 (громадянин Токар М. Д.), (Проєкт № 3114).    

63. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність (громадянка       

Дяків О.А.), (Проєкт № 3115).    

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

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

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

власність (громадянин Токар М.Д.), (Проєкт № 3116).   

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

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

індивідуального гаража з передачею у приватну власність (громадянка Магомета Г.І.) 

(Проєкт № 3125). 

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

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

індивідуального гаража з передачею у приватну власність (громадянин Пендерецький О.Б.), 

(Проєкт № 3134). 

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

для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин Якубовський З.Б.),          

(Проєкт № 3135).   

68. 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 Слобідчук І.М.), (Проєкт № 3137).   

69. 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 Шумега М.В.), (Проєкт № 3138).   

70. 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 Шумега М.В.), (Проєкт № 3139).   

71. 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 Смолій Г.Р.), (Проєкт № 3140). 

72. 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 Паньків Я.Р.), (Проєкт № 3141).   

73. 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 Яремків П.М.), (Проєкт № 3142). 

74.  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 Мачинський В.В.), (Проєкт № 3143). 

75.  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  Білінська Г.Б.), (Проєкт № 3144).   

76.  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 Білінська Г.Б.),                  

(Проєкт № 3145).   

77.  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 Карпова Н.М.), (Проєкт № 3146).    

78.  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 Карпова Н.М.),                 

(Проєкт № 3147).    

79. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  поділу та об’єднання 

земельних ділянок по вул. С.Стрільців з укладанням договору оренди землі (приватний 

підприємець    Беркій Н.В.), (Проєкт № 3154).   

80. 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 Костюк Н.М.), (Проєкт № 3156).   

81.  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 Сегінович В.В.),                

(Проєкт № 3157).   

82.  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 Сегінович Н.О.), (Проєкт № 3158).   

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 Легін Л.П.), (Проєкт № 3160).   

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 Андрухів М.О.),                 

(Проєкт № 3161). 

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

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

індивідуального гаража з передачею у приватну власність (громадянка Савка Є.А.),       
(Проєкт № 3169). 

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

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

індивідуального гаража з передачею у приватну власність (громадянин Савка П.С.),     

(Проєкт № 3170). 

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

підприємець Токарчук Л.Р.), (Проєкт № 3060).   

88. Про затвердження акту узгодження зовнішніх меж земельної ділянки із суміжним 

землекористувачем (громадянка Теренко М. М.), (Проєкт № 3103).   

89. Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення розташованої за межами населеного 

пункту села Старий Мартинів (громадянка Сиротюк Л. Й.), (Проєкт № 3113).   

90. Про відмову у затверджені технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельних ділянок масивів сільськогосподарського призначення державної 



власності за межами населеного пункту села Юнашків Бурштинської міської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області, (Проєкт № 3131).    

91. Про відмову у затверджені технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельних ділянок масивів сільськогосподарського призначення державної 

власності за межами населеного пункту села Озеряни Бурштинської міської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області, (Проєкт № 3132).    

92. Про укладання договору оренди земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Бурштин, вул. В. Стефаника, 17 В (громадянин       

Пізь М.І.), (Проєкт № 3133).   

93. Про надання попереднього погодження громадянину Бронецькому  Ігорю  Михайловичу на 

продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування 

нежитлової будівлі в м. Бурштині по вул. В.Стуса 8-Б, (Проєкт № 3150).   

94. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража з передачею у  власність (громадянка Семотюк 

М.М.), (Проєкт № 3052). 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка НепораднаЛ.М.), (Проєкт № 3053).  

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

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

особистого селянського господарства  з передачею у  власність (громадянка Любінська О.Д.), 

(Проєкт № 3061).   

97. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин 

Кунька В.Г.), (Проєкт № 3066).    

98.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Слободян Н.Г.), (Проєкт № 3068).   

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

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

індивідуального гаража з передачею у власність (громадянин Борис С.А.), (Проєкт № 3069). 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Броніч О.А.), (Проєкт № 3070).   

101. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража з передачею у  власність із земель запасу 

(громадянин Гущин Е.І.), (Проєкт № 3071). 

102.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Сірко 

Г.О.), (Проєкт № 3073). 

103.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин 

Пилипів М.В.), (Проєкт № 3074). 

104.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин 

Федів В.А.), (Проєкт № 3077).    

105.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Сусловська Г.В.), (Проєкт № 3078).    

106.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин  

Кліщ І.Ф.). (Проєкт № 3079).   

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадяни Тарасюк В.І., Прус М.С., Шпак І.М., Шпак В.А.), (Проєкт № 3081).   



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

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадяни Любінська О.Д., Ключівська М.С.), (Проєкт № 3082).   

109.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка  

Бардашевська І.П.), (Проєкт № 3086). 

110.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин  

Петрів О.Т.), (Проєкт № 3088). 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну 

частку  (пай)  для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва 

про право на спадщину за заповітом (громадянин Кропельницький М.І.),  (Проєкт № 3089). 

112.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Готра 

М.В.), (Проєкт № 3090).   

113.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Кліщ 

І.О.), (Проєкт № 3092).    

114.  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 Іваницька С.І.), (Проєкт № 3093).   

115.  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 Іваницький В.Л.), (Проєкт № 3094).   

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

встановлення (відновлення) меж інвентаризованої земельної ділянки, комунальної власності, 

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

ділянки (Проєкт № 3104).   

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

встановлення (відновлення) меж інвентаризованої земельної ділянки, комунальної власності, 

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

ділянки, (Проєкт № 3105).   

118.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Атаманюк М.М.), (Проєкт № 3106).   

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

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) на земельну 

частку (пай)  для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва (громадянка 

Шпак С.Й.), (Проєкт № 3107). 

120.  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 Юзефів О.І.), 

(Проєкт № 3111). 

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

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

сільськогосподарського виробництва з передачею у власність (громадянка Побуцька Г.Й.), 

(Проєкт № 3117). 

122.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (громадянка Шупик О.С.), 

(Проєкт № 3118).   

123.  Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин 

Сьома А.Т.), (Проєкт № 3120).   

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

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



сільськогосподарського виробництва з передачею у власність (громадянка Іванків Я.О.), 

(Проєкт № 3121).   

125.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Пітоня Л.М.), (Проєкт № 3122).   

126.  Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Полозяк В.М.), (Проєкт № 3123). 

127.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Семчук Г.Б.), (Проєкт № 3124).   

128.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Шемелько В.Б.), (Проєкт № 3126). 

129.  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Полозяк Г.Я.), (Проєкт № 3127).   

130.  Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин 

Полозяк В.Р.), (Проєкт № 3128).   

131.  Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин 

Федорів С.О.), (Проєкт № 3151).   

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

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

особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Кубарич Т.В.), 

(Проєкт № 3152).   

133.  Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Васеленюк С.С.), (Проєкт № 3164).   

134.  Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Кліщ 

Б.І.), (Проєкт № 3165). 

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

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

м.Бурштин (громадянка Олещук У.Р.), (Проєкт № 3174). 
Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

 

136.  Відповіді на депутатські запити. 

137.  Депутатські запити. 

138.  Різне. 
 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести дев’ятнадцяту 

сесію Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для громадян. 

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу міської ради своєчасно та 

якісно підготувати матеріали на пленарне засідання сесії. 

4.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

  Міський голова                                                                                    Василь Андрієшин 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

    Підготував:  
 

    Секретар міської ради                                                                   Роман Іванюк 

 

 

 

    Погодив: 
 

    Юридичний відділ:                                                   


