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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцятої Cесії міської ради восьмого скликання 

Від 29 жовтня 2021 року                                                                                          м. Бурштин 

Початок: 09:00 

Закінчення: 12:50 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

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

Відсутні на сесії: 

- 4 (чотири) депутати: Наталія Василащук, Петро Ковальчук, Ольга Король, Дмитро Симак 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин- 

міський голова 

Оголосив двадцяту Сесію міської ради восьмого скликання відкритою 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний двадцятої чергової сесії міської ради восьмого скликання 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин- 

міський голова  

 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт Порядку денного двадцятої 

чергової сесії міської ради восьмого скликання: 

1. (Проєкт № 3225) Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2021 року. 

2.(Проєкт № 3226) Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 
громади на 2021 рік. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 

3.(Проєкт № 3339) 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. 

Доповідач: Марія Назар - начальник відділу економіки і промисловості.                                                              
4.(Проєкт № 3319) Про ініціювання співробітництва територіальних громад. 

Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 

5.(Проєкт № 3183) Про внесення змін до структури та граничної чисельності  закладів 
культури Бурштинської міської ради на 2021р. 

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

6.(Проєкт № 3318) Про затвердження  програми фінансової підтримки Дитячо-юнацького 
футбольного клубу «Бурштин» на 2022 – 2024 роки. 

Доповідач: Микола Шкарпович -провідний спеціаліст  відділу  у справах молоді і 

спорту. 
7.(Проєкт № 3320) Про затвердження Переліку адміністративних  послуг, які надаються 

через Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції. 

Доповідач: Світлана Видай - начальник відділу «ЦНАП». 
8.(Проєкт № 3335) Про встановлення надбавки за вислугу років АНДРІЄШИНУ В.М.  

9.(Проєкт № 3336) Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

старостам Бурштинської територіальної громади.  
Доповідач: Ірина Фітак - начальник відділу кадрової роботи та військового обліку.        

10.(Проєкт № 3321) Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

на списання основних засобів.  

11.(Проєкт № 3330) 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.  

12.(Проєкт № 3334) Про внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального майна 

Бурштинської міської територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні. 
13.(Проєкт № 3338) Про передачу основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, 

які перебувають на балансі КП «Житловик». 

Доповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 
комунального майна. 

14.(Проєкт № 3322) Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 
2021 рік 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

15.(Проєкт № 3331) Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Кабінету 
Міністрів України щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 

психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно - ресурсних 

центрах.  
16.(Проєкт № 3332) Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів 

із проведення розслідування злочинного виведення коштів Приватбанку.  
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17.(Проєкт № 3333) Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо належного 

фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. 

Доповідач: Ростислав Бардашевський - депутат міської ради 

Співдоповідач: Мар’яна Федів - депутат міської ради. 

Земельні питання 

18.(Проєкт № 3189) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Корда Г.М.). 

19.(Проєкт № 3204) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Чубей Б.О.). 

20. (Проєкт № 3213) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Вербовий М.В.). 

21.(Проєкт № 3253) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Ющенко О. Р.). 

22.(Проєкт № 3257) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Білоголовський О.І.). 

23.(Проєкт № 3258) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Білоголовський О.І.). 

24.(Проєкт № 3261) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Лопушинський І.Є.). 

25.(Проєкт № 3262) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Курган Р.В.). 

26.(Проєкт № 3274) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин          

Мельник П.В.). 
27.(Проєкт № 3280) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Підхомна І.М.) 
28.(Проєкт № 3281) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 
власність (громадянка Бернацька А.М.). 

29.(Проєкт № 3285) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Архитко В.Р.). 

30.(Проєкт № 3305) Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду для сінокосіння та випасання худоби в селі Слобода, Івано-
Франківського району, Івано-Франківської області (Сімейне фермерське господарство 

«ГреМІА»). 

31.(Проєкт № 3308) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Бублінська Л.Д.). 

32. (Проєкт № 3309) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Чиж Г.М.). 

33.(Проєкт № 3310) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Заграй І.С.). 

34.(Проєкт № 3184) 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 Корда Г.М.). 
35.(Проєкт № 3186) 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 Муховський І.О.). 

36.(Проєкт № 3190) 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 Андреїв Л.М.). 

37. (Проєкт № 3192) 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 Мачинський В.В.). 
38.(Проєкт № 3210) 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 
Процишин З.О.). 

39.(Проєкт № 3212) 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 

Гунько М.О.). 

40.(Проєкт № 3227) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
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особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 
Мартинів Г.Д.). 

41.(Проєкт № 3230) 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 Дронишинець Г.Я.). 

42.(Проєкт № 3231) 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 

Мартинів Г.Д.). 
43.(Проєкт № 3235) 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 
Горбатий Р.І.). 

44.(Проєкт № 3236) 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 

Горбатий Р.І.). 

45.(Проєкт № 3237) 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 

Периняк). 
46.(Проєкт № 3238) 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 
Периняк В.Ю.). 

47.(Проєкт № 3239) 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 

Периняк В.Ю.). 

48.(Проєкт № 3240) 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 

Периняк В.Ю.). 
49.(Проєкт № 3241) 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 Ласій 
Л.В.). 

50.(Проєкт № 3242) 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 Ласій 

Л.В.). 

51.(Проєкт № 3243) 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 Ласій 
Л.В.). 

52.(Проєкт № 3244) 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 Ласій 

Л.В.). 

53.(Проєкт № 3187) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Новак Л.І.). 

54.(Проєкт № 3188) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Горбата О.І.). 

55.(Проєкт № 3191) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Підгайна Н.О.). 

56.(Проєкт № 3193) Про укладання договору оренди земельної ділянки з приватним 
підприємцем Головінським Романом Богдановичем. 

57.(Проєкт № 3194) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянин Хміль М.В.). 

58.(Проєкт № 3195) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 
(громадянка Сидорук Л.С.). 

59.(Проєкт № 3196) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 
(громадянин Шкоц І.М.). 

60.(Проєкт № 3198) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 
(громадянин Мазур А.А.). 

61.(Проєкт № 3199) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 
(громадянка Бартків С.Р.). 

62.(Проєкт № 3200) 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 Гунько М.О.). 

63.(Проєкт № 3201) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
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передачею у власність (громадянин Стус Є.Й.). 
64.(Проєкт № 3202) 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 Любченко Г.О.). 

65.(Проєкт № 3203) 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 законом (громадянка        Білоус 

М.В.). 
66.(Проєкт № 3205) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Шемелько – Томащук О.В.). 
67.(Проєкт № 3206) Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Пітоня А.І.). 
68.(Проєкт № 3207) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Гуска М.І.). 
69.(Проєкт № 3208) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Дідух Р.П.). 
70.(Проєкт № 3209) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка  Боринець О.П.). 
71.(Проєкт № 3211) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Боринець Н.А.). 
72.(Проєкт № 3214) Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Данилюк Л.Я.). 

73.(Проєкт № 3215) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Гладкий Я.В.). 

74.(Проєкт № 3216) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Шпакович О.В.). 

75.(Проєкт № 3217) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин  Дмитраш Я.Б.). 
76.(Проєкт № 3218) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Николин М.Д.). 

77.(Проєкт № 3219) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Куропатники. 

78.(Проєкт № 3220) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Коростовичі. 

79.(Проєкт № 3221) Про погодження надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів загальнодержавного значення Галицькому НПП на 2021 рік. 
80.(Проєкт № 3222) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Мазур І.А.). 
81.(Проєкт № 3223) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Сидорук О.І.). 
82.(Проєкт № 3228) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Костишин Ю.Б.). 
83.(Проєкт № 3229) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Рогатинська О.В.). 
84.(Проєкт № 3232) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Грицюк В.В.). 
85.(Проєкт № 3233) 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 Тимків Г.В. ). 

86.(Проєкт № 3234) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 
(громадянин Тарновський М.П.). 

87.(Проєкт № 3246) 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 Периняк В.Ю.). 

88.(Проєкт № 3252) 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 Ющенко О.Р.). 
89.(Проєкт № 3254) 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 Макар І.Г.). 
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90.(Проєкт № 3255) 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 

Макар І.Г.). 

91.(Проєкт № 3256) 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 
Макар І.Г.). 

92.(Проєкт № 3259) 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 Данилюк А.М.). 

93.(Проєкт № 3260) 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 Бернацька А.М.). 
94.(Проєкт № 3264) 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 
Процишин З.О.). 

95.(Проєкт № 3265) 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 Пилипів Г.М.). 

96.(Проєкт № 3267) 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 М.М.). 
97.(Проєкт № 3279) 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 Підхомна І.М.). 

98.(Проєкт № 3286) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (зміна конфігурації земельної ділянки) 

по вулиці Шухевича, 13, в м. Бурштин (ФОП Петрів О. Л.). 

99.(Проєкт № 3287) 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 Гуменюк Р.В.). 

100.(Проєкт № 3289) 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 Гайдаш Л.К.). 

101.(Проєкт № 3293) 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 

Пилипів Г.М.). 
102.(Проєкт № 3294) 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 
Пилипів Г.М.). 

103.(Проєкт № 3295) 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 

Пилипів Г.М.). 

104.(Проєкт № 3297) 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 

(громадянка Новоженюк М. С.). 
105.(Проєкт № 3298) 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 
(громадянка Новоженюк М. С.). 

106.(Проєкт № 3299) 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 

(громадянка Новоженюк М. С.). 

107.(Проєкт № 3302) 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.). 
108.(Проєкт № 3306) 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 
(громадянка Волощук М.Й.). 

109.(Проєкт № 3307) 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 

(громадянка Волощук М.Й.). 

110.(Проєкт № 3314) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для 
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будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Шалаш О.В.). 

111.(Проєкт № 3315) 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 

Малофій М.П.). 

112.(Проєкт № 3316) 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 

Курган Н.П.). 
113.(Проєкт № 3323) 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 
Яремків М. М.). 

114.(Проєкт № 3324) 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 

Курган Н.П.). 

115.(Проєкт № 3325) 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 Курган Н.П.). 
116.(Проєкт № 3326) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Курган Н.П.) 
117.(Проєкт № 3329) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель масивів сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту села Тенетники Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 
118.(Проєкт № 3245) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Портечко Є.П.). 
119.(Проєкт № 3247) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Лашків Л.Л. ). 
120.(Проєкт № 3248) 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  Марків І.М.). 

121.(Проєкт № 3249) 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 Марків І.М.). 

122.(Проєкт № 3250) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Бекіш Г.І.). 
123.(Проєкт № 3251) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Легедза  І.Є.). 
124.(Проєкт № 3263) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Ухман В.Я.) 
125. (Проєкт № 3268) 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 Жмурій М.П.). 

126.(Проєкт № 3269) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Михайлюк Г.І.). 

127.(Проєкт № 3270) 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 Серебринська М.М.). 

128.(Проєкт № 3271) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Івасишин Б.В.). 

129.(Проєкт № 3272) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Олексів М.Є.). 

130.(Проєкт № 3273) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Легедза Я.І.). 

131.(Проєкт № 3275) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Шалаш А.І.). 

132.(Проєкт № 3276) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Шалаш А.І.). 

133.(Проєкт № 3277) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Федорів О.М.). 

134.(Проєкт № 3278) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 



7 
 

(громадянка Федорів О.М.). 
135.(Проєкт № 3288) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Підхомний Р.Б.). 

136.(Проєкт № 3290) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Чорна Г.Ф.). 
137.(Проєкт № 3291) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Яцків Ю.М.). 
138.(Проєкт № 3292) 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 Жмурій М.П.). 

139.(Проєкт № 3296) 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 Тимків Г.В.). 

140.(Проєкт № 3303) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Шашков Т.О.). 

141.(Проєкт № 3304) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення 

під польовими дорогами та недооблікованими земельними ділянками (не успадкованими 

земельними ділянками або невитребуваними паями) на території сіл Сарники та Заливки. 
142.(Проєкт № 3311) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Заливки. 

143.(Проєкт № 3312) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Сарники. 

144.(Проєкт № 3313) Про відмову у наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (громадянка Чубун В.В.). 

145.(Проєкт № 3317) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Діброва. 
146.(Проєкт № 3327) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Печарський Ю.М.). 
147.(Проєкт № 3328) Про проведення інвентаризації земельної ділянки під об’єктом 

нерухомого майна нежитловою будівлею комунальної власності по вулиці І.Франка, 4А, в 
селі Озеряни. 

148.(Проєкт № 3337) Про проведення інвентаризації земельної ділянки в селі Бовшів по 

вулиці Шевченка, 18 А, Бурштинської міської територіальної громади. 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

149.Відповіді на депутатські запити. 

150.Депутатські запити. 
151.Різне. 

ДОПОВІВ: 

Р.Іванюк – 

секретар ради 

Зазначив про надходження службової записки депутата міської ради 

Р.Бардашевського  про зняття проєкту рішення з порядку денного - № 

3332 «Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Генерального прокурора 

України щодо вжиття заходів із проведення розслідування злочинного 

виведення коштів Приватбанку». 
 

Також, в зв’язку із обґрунтуваннями необхідності, запропонував внести 

зміни: 

- поміняти доповідача в проєкті рішення № 3319 на Н.Тварок; 

- поміняти доповідача в проєкті рішення № 3183 на Ю.Степась 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного двадцятої чергової Сесії міської ради восьмого 

скликання за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний двадцятої чергової сесії міської ради восьмого скликання за 

основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За зміни до Порядку денного двадцятої сесії восьмого скликання запропоновані 

секретарем ради (наведені вище) 

 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни до проєкту Порядку денного 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття Порядку денного двадцятої  Сесії міської ради восьмого скликання в 

цілому, в новій редакції 

«за» -21  
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«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти Порядок денний двадцятої Сесії міської ради восьмого скликання в цілому, в 

редакції: 

1. (Проєкт № 3225) Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за 9 місяців 
2021 року. 

2. (Проєкт № 3226) Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 

рік. 
Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 

3. (Проєкт № 3339) 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. 

Доповідач: Марія Назар - начальник відділу економіки і промисловості.                                                              

4. (Проєкт № 3319) Про ініціювання співробітництва територіальних громад. 
Доповідач:Наталія Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки. 

5. (Проєкт № 3183) Про внесення змін до структури та граничної чисельності  закладів культури 

Бурштинської міської ради на 2021р. 
Доповідач: Юліана Степась - начальник Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків. 

6. (Проєкт № 3318) Про затвердження  програми фінансової підтримки Дитячо-юнацького футбольного 

клубу «Бурштин» на 2022 – 2024 роки. 
Доповідач: Микола Шкарпович -провідний спеціаліст  відділу  у справах молоді і спорту. 

7. (Проєкт № 3320) Про затвердження Переліку адміністративних  послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції. 
Доповідач: Світлана Видай - начальник відділу «ЦНАП». 

8. (Проєкт № 3335) Про встановлення надбавки за вислугу років АНДРІЄШИНУ В.М.  

9. (Проєкт № 3336) Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування старостам 
Бурштинської територіальної громади.  

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

10. (Проєкт № 3321) Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 
основних засобів.  

11. (Проєкт № 3330) 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.  
12. (Проєкт № 3334) Про внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

міської територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні. 

13. (Проєкт № 3338) Про передачу основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, які перебувають 
на балансі КП «Житловик». 

Доповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 
комунального майна. 

14. (Проєкт № 3322) Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

15. (Проєкт № 3331) Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Кабінету Міністрів України 

щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на психолого-педагогічні та 
корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно - ресурсних центрах.   

16. (Проєкт № 3333) Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо належного фінансового забезпечення 
сфери охорони здоров’я. 

Доповідач: Ростислав Бардашевський - депутат міської ради 

Співдоповідач: Мар’яна Федів - депутат міської ради. 

Земельні питання 

17. (Проєкт № 3189) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка Корда 
Г.М.). 

18. (Проєкт № 3204) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка Чубей 
Б.О.). 

19. (Проєкт № 3213) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин 
Вербовий М.В.). 

20. (Проєкт № 3253) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка Ющенко 
О. Р.). 

21. (Проєкт № 3257) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин 
Білоголовський О.І.). 

22. (Проєкт № 3258) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин 
Білоголовський О.І.). 

23. (Проєкт № 3261) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин 
Лопушинський І.Є.). 

24. (Проєкт № 3262) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин Курган 
Р.В.). 

25. (Проєкт № 3274) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин          Мельник П.В.). 

26. (Проєкт № 3280) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 
Підхомна І.М.) 
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27. (Проєкт № 3281) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Бернацька А.М.). 

28. (Проєкт № 3285) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин Архитко 

В.Р.). 

29. (Проєкт № 3305) Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду для сінокосіння та випасання худоби в селі Слобода, Івано-Франківського району, Івано-

Франківської області (Сімейне фермерське господарство «ГреМІА»). 

30. (Проєкт № 3308) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Бублінська Л.Д.). 

31. (Проєкт № 3309) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка Чиж 

Г.М.). 

32. (Проєкт № 3310) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин Заграй 

І.С.). 

33. (Проєкт № 3184) 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 Корда Г.М.). 
34. (Проєкт № 3186) 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 Муховський 
І.О.). 

35. (Проєкт № 3190) 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 Андреїв Л.М.). 

36. (Проєкт № 3192) 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 Мачинський 

В.В.). 
37. (Проєкт № 3210) 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 Процишин З.О.). 
38. (Проєкт № 3212) 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 Гунько М.О.). 

39. (Проєкт № 3227) 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 Мартинів Г.Д.). 

40. (Проєкт № 3230) 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 Дронишинець Г.Я.). 

41. (Проєкт № 3231) 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 Мартинів Г.Д.). 

42. (Проєкт № 3235) 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 Горбатий Р.І.). 

43. (Проєкт № 3236) 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 Горбатий Р.І.). 

44. (Проєкт № 3237) 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 Периняк). 

45. (Проєкт № 3238) 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 Периняк В.Ю.). 

46. (Проєкт № 3239) 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 Периняк В.Ю.). 

47. (Проєкт № 3240) 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 Периняк В.Ю.). 

48. (Проєкт № 3241) 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 Ласій Л.В.). 

49. (Проєкт № 3242) 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 Ласій Л.В.). 

50. (Проєкт № 3243) 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 Ласій Л.В.). 

51. (Проєкт № 3244) 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 Ласій Л.В.). 

52. (Проєкт № 3187) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка Новак Л.І.). 
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53. (Проєкт № 3188) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Горбата О.І.). 

54. (Проєкт № 3191) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка Підгайна Н.О.). 

55. (Проєкт № 3193) Про укладання договору оренди земельної ділянки з приватним підприємцем 

Головінським Романом Богдановичем. 
56. (Проєкт № 3194) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Хміль 

М.В.). 
57. (Проєкт № 3195) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка Сидорук Л.С.). 

58. (Проєкт № 3196) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин Шкоц І.М.). 

59. (Проєкт № 3198) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин Мазур А.А.). 
60. (Проєкт № 3199) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка Бартків С.Р.). 

61. (Проєкт № 3200) 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 Гунько М.О.). 
62. (Проєкт № 3201) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Стус 

Є.Й.). 
63. (Проєкт № 3202) 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 Любченко Г.О.). 
64. (Проєкт № 3203) 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 законом (громадянка        Білоус М.В.). 

65. (Проєкт № 3205) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 
Шемелько – Томащук О.В.). 

66. (Проєкт № 3206) Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин 
Пітоня А.І.). 

67. (Проєкт № 3207) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка Гуска М.І.). 

68. (Проєкт № 3208) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка Дідух Р.П.). 

69. (Проєкт № 3209) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка  Боринець О.П.). 

70. (Проєкт № 3211) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин Боринець Н.А.). 

71. (Проєкт № 3214) Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки 

(приватний підприємець Данилюк Л.Я.). 
72. (Проєкт № 3215) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Гладкий Я.В.). 
73. (Проєкт № 3216) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Шпакович О.В.). 
74. (Проєкт № 3217) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Дмитраш Я.Б.). 
75. (Проєкт № 3218) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Николин М.Д.). 
76. (Проєкт № 3219) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населеного пункту села Куропатники. 

77. (Проєкт № 3220) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель населеного пункту села Коростовичі. 

78. (Проєкт № 3221) Про погодження надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів 

загальнодержавного значення Галицькому НПП на 2021 рік. 
79. (Проєкт № 3222) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка Мазур І.А.). 

80. (Проєкт № 3223) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин Сидорук О.І.). 

81. (Проєкт № 3228) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин Костишин Ю.Б.). 
82. (Проєкт № 3229) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка Рогатинська О.В.). 

83. (Проєкт № 3232) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин Грицюк В.В.). 

84. (Проєкт № 3233) 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 Тимків Г.В. ). 

85. (Проєкт № 3234) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин Тарновський М.П.). 
86. (Проєкт № 3246) 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 Периняк В.Ю.). 

87. (Проєкт № 3252) 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 Ющенко О.Р.). 
88. (Проєкт № 3254) 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 Макар І.Г.). 

89. (Проєкт № 3255) 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 Макар І.Г.). 

90. (Проєкт № 3256) 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 Макар І.Г.). 

91. (Проєкт № 3259) 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 Данилюк А.М.). 

92. (Проєкт № 3260) 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 Бернацька А.М.). 
93. (Проєкт № 3264) 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 Процишин З.О.). 
94. (Проєкт № 3265) 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 Пилипів Г.М.). 

95. (Проєкт № 3267) 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 М.М.). 

96. (Проєкт № 3279) 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 Підхомна І.М.). 

97. (Проєкт № 3286) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

будівель торгівлі (зміна конфігурації земельної ділянки) по вулиці Шухевича, 13, в м. Бурштин (ФОП 

Петрів О. Л.). 

98. (Проєкт № 3287) 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 Гуменюк Р.В.). 

99. (Проєкт № 3289) 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 Гайдаш Л.К.). 
100. (Проєкт № 3293) 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 Пилипів Г.М.). 
101. (Проєкт № 3294) 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 Пилипів Г.М.). 
102. (Проєкт № 3295) 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 Пилипів Г.М.). 
103. (Проєкт № 3297) 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 (громадянка Новоженюк М. 
С.). 

104. (Проєкт № 3298) 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 (громадянка Новоженюк М. 

С.). 

105. (Проєкт № 3299) 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 (громадянка Новоженюк М. 

С.). 
106. (Проєкт № 3302) 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.). 
107. (Проєкт № 3306) 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 (громадянка Волощук М.Й.). 
108. (Проєкт № 3307) 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 (громадянка Волощук М.Й.). 
109. (Проєкт № 3314) 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 Шалаш О.В.). 

110. (Проєкт № 3315) 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 Малофій М.П.). 

111. (Проєкт № 3316) 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 Курган Н.П.). 

112. (Проєкт № 3323) 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 Яремків М. М.). 

113. (Проєкт № 3324) 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 Курган Н.П.). 

114. (Проєкт № 3325) 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 Курган Н.П.). 
115. (Проєкт № 3326) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

господарства з передачею у власність (громадянка Курган Н.П.) 
116. (Проєкт № 3329) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

масивів сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села Тенетники 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 
117. (Проєкт № 3245) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Портечко Є.П.). 
118. (Проєкт № 3247) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Лашків Л.Л. ). 
119. (Проєкт № 3248) 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  Марків І.М.). 
120. (Проєкт № 3249) 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 Марків І.М.). 
121. (Проєкт № 3250) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Бекіш 
Г.І.). 

122. (Проєкт № 3251) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Легедза  І.Є.). 

123. (Проєкт № 3263) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин Ухман В.Я.) 
124. (Проєкт № 3268) 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 Жмурій М.П.). 
125. (Проєкт № 3269) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Михайлюк Г.І.). 
126. (Проєкт № 3270) 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 Серебринська М.М.). 
127. (Проєкт № 3271) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Івасишин Б.В.). 
128. (Проєкт № 3272) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Олексів М.Є.). 
129. (Проєкт № 3273) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Легедза Я.І.). 
130. (Проєкт № 3275) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Шалаш А.І.). 
131. (Проєкт № 3276) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Шалаш А.І.). 
132. (Проєкт № 3277) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка Федорів О.М.). 

133. (Проєкт № 3278) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка Федорів О.М.). 

134. (Проєкт № 3288) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин 
Підхомний Р.Б.). 

135. (Проєкт № 3290) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Чорна 
Г.Ф.). 

136. (Проєкт № 3291) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Яцків 
Ю.М.). 
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137. (Проєкт № 3292) 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 Жмурій М.П.). 

138. (Проєкт № 3296) 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 Тимків Г.В.). 

139. (Проєкт № 3303) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин 

Шашков Т.О.). 

140. (Проєкт № 3304) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та 

недооблікованими земельними ділянками (не успадкованими земельними ділянками або 

невитребуваними паями) на території сіл Сарники та Заливки. 
141. (Проєкт № 3311) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населеного пункту села Заливки. 

142. (Проєкт № 3312) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель населеного пункту села Сарники. 

143. (Проєкт № 3313) Про відмову у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (громадянка Чубун 
В.В.). 

144. (Проєкт № 3317) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населеного пункту села Діброва. 
145. (Проєкт № 3327) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин Печарський Ю.М.). 

146. (Проєкт № 3328) Про проведення інвентаризації земельної ділянки під об’єктом нерухомого майна 
нежитловою будівлею комунальної власності по вулиці І.Франка, 4А, в селі Озеряни. 

147. (Проєкт № 3337) Про проведення інвентаризації земельної ділянки в селі Бовшів по вулиці Шевченка, 

18 А, Бурштинської міської територіальної громади. 
Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

148. Відповіді на депутатські запити. 

149. Депутатські запити. 
150. Різне. 

СЛУХАЛИ: 
1. (Проєкт № 3225) Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2021 року 

ДОПОВІЛА: 

О.Петровська 

– начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної комісії 
 

ВИСТУПИВ: 

Б.Рибчук – 

депутат міської 

ради 

В обговоренні проекту рішення задав питання доповідачу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3225 (Рішення № 01/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
2. (Проєкт № 3226) Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

ДОПОВІЛА: 

О.Петровська 

– начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення змінами та висновками постійної 

комісії а саме: 
1. Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні 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 
-39696,92 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері 
державного управління (Програми 

фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської 
ради Івано-Франківської області 

на 2021-2025 рр. Придбання 

електронної системи 
документообігу) 

-100000,00 

 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога 
населенню(оплата енергоносіїв) 

+55000,00 
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0115011 

Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів 

спорту(програма «Розвитку 

фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-
2025роки) 

-4000,00 

 

 

0115062 

Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в 

регіоні(Програма фінансової 
підтримки громадської організації 

«Бурштинська міська федерація 

футболу на 2021 рік» 
+4000,00 

 

 

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 на 
поворотній основі(до 

31.12.2021року) 
 «Житлово-експлуатаційне 

господарство Бурштинської 

міської ради») 
+100000,00 

 

 

0117461 

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету(капітальний 
ремонт доріг) 

 

-2000000,00 

 
 Відділ освіти і науки 

  

 

0611010 

Надання дошкільної освіти(оплата 

праці з нарахуваннями-

1045000,00грн.,оплата 
енергоносіїв 256900,00грн.) 

+1301900,00 

 

 

0611021 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 
середньої освіти (оплата 

енергоносіїв) 
+643100,00 

 

 

0611021 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 
середньої освіти(Бурштинський 

ліцей №2 , Громадський бюджет -

150000,00, Бурштинський ліцей 
№3-86400,00грн.) 

-236400,00 

+236400,00 

 

0611021 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 
середньої освіти 

Бурштинський ліцей №2-

17245,00грн. 
Бурштинський ліцей №3-

17791,90грн. 

Бовшівська гімназія-3875,02грн. 

Задністрянський ліцей-785,00грн. 
+39696,92 

 

  Відділ культури   

 

1010160 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 
містах (місті 

Києві), селищах, 

селах, 
територіальних 

громадах 
+40000,00 

 

 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек -40000,00  

  РАЗОМ +1763600,00 -1763600,00 

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 
1763600,00грн.  

2.Делегувати повноваження КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради» на виконання 

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства  міста Бурштин та села 

Вигівка на 2020-2022 роки»  на здійснення заходів «Виправлення профілю доріг 

автогрейдером» в м.Бурштин та с.Вигівка та внести зміни до бюджету за КПКВКМБ 
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0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»: 
Зменшити бюджетні призначення по міській раді по Програмі соціально-економічного  та 

культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

(п.Виправлення профілю доріг автогрейдером)  на суму 16000,00грн та відповідно 

збільшити по КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради» +16000,00грн.  

3.Внести зміни в рішення міської ради від 21 травня 2021 року№05/12-21 «Про надання 

субвенції»: 
П.1. Суму 10000000,00грн. зменшити до 6000000,00грн. 

П.1.2.визнати таким що втратив чинність.   

4.Кошти субвенції виділених на соціально-економічний розвиток  відповідно до п.4.2.2 
рішення міської ради  від 30 вересня 2021 року №01/19-21 «Про внесення змін до 

бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік» в сумі 2000000,00грн. 

спрямувати на «Проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, 
направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або 

зниження до допустимого рівня їх негативного впливу по вул. Будівельників в м.Бурштин 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області (капітальний ремонт) і 
рекомендує прийняти його на черговій сесії.    Протокол від 18.10.2021 № 20. 
 

      Відповідно до Службової записки вд 27.10.2021, начальника фінансового відділу 

(ініціатора проекту) внести доповнення до проекту рішення № 3226 «Про внесення змін 
до бюджету Бурштинської міської  територіальної громади на 2021 рік», а саме: 

1.Внести зміни до бюджету  по розпорядниках коштів: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників кошів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд, 

сума,грн. 

Спеціальний 
Фонд, сума,грн. 

  Міська рада   

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 
управління (Програми фінансового 

забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано-
Франківської області на 2021-2025 рр. 

Придбання електронної системи 

документообігу) -79788,24 

 

 

0116015 

Забезпеченн надійної та 

безперебійної експлуатації 

ліфтів(експертна оцінка і технічний 
огляд ліфтів) 

+63401,00 
 

 

 

0116020 

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги 

(Програма фнансової підтримки 

комунальних підприємств  

Бурштинської міської ради на 2021: 

надання фінансової підтримки ПЖКГ 
с.Задністрянське 

6015,71грн.(нарахування на зароітну 

плату) +6015,71 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів (послуги з наклеюваня 

банерів на біг-борди) +2000,00 

 

 

0118420 

Інші заходи у сфері засобів масової 
інформації(Програма «Відкрите місто-

влада для людей» створення офіційних 

сайтів КП «Житловик»,КП Еко-
сервіс»,КП «ЖЕГ» +8000,00 

 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти 

зкладами загально середньої освіти +371,53 

 

     

2. .Відповідно до рішення міської ради від 30 вересня 2021 року №22/19-21 «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: 

2.1.Зменшити призначення по міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні 
заходи за рахунок цільових фондів» на суму 595877,00грн.  

2.2.Збільшити призначення по відділу культури за КПКВКМБ1018340 «Природоохоронні 

заходи за рахунок цільових фондів» на суму 595877,00грн.  для фінансування наступних 
заходів: 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 
негативного впливу на території і об’єкти: 

- Старомартинівського клубу в селі Старий Мартинів, вул. Польова,1,  

49943,00грн. 
- Юнашківського клубу в селі Юнашків, вул. І. Кліща,1А, 177540,00грн. 

Заходи з озеленення: 

      -     Старомартинівський клуб в селі Старий Мартинів, вул. Польова,1 49603,00грн. 
-  Церква Преображення Господнього по вул. Шевченка, 69, в селі Сарники 

49500,00грн. 

-  Церква Архистратига Михаїла по вул. Центральна, 10, в селі 

Діброва,49500,00грн. 

-  Церква Зіслання Святого Духа по вул. Шевченка, 29, в селі Бовшів 

49959,00грн. 
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Розроблення технології, організація виробництва та застосування матеріалів, 
використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання 

виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного 

повітря: 

- Проведення ресурсозберігаючих заходів – утеплення фасаду стін 

Юнашківського клубу по вул. І. Кліща, 1, А в с. Юнашків   169832,00 грн. 

3.Внести зміни в рішення міської ради від 30 вересня 2021 №01/19-21 «Про внесення змін 
до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік» , а саме  п.9 

вилучити.  

         Внести зміни в рішення міської ради від 21 травня 2021 року №05/12-21 «Про 
надання субвенції «, а саме: п.1.2. доповнити :для фінансування природоохоронного 

заходу : «Будівництво очисних спруд глибокого біологічного очищення стічних вод 

продуктивністю 500м куб/добу в м.Галич (урочище Дробілка) Івано-Франківської 
області»  

4. за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» з бюджету Івано-Франківської 

міської територіальної громади  в сумі 2500000,00грн. та спрямувати міській раді на 
соціально-економічний розвиток за КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного розвитку територій». 
 

      Внесено пропозиції щодо окремих корегувань пунктів проекту рішення та пропозицій 
до нього, зокрема викласти в ред. пункт: 

- Делегувати повноваження КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради» на виконання 

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Бурштин та села 
Вигівка на 2020-2022 роки» на здійснення заходів «Виправлення профілю доріг 

автогрейдером» в м.Бурштин та с.Вигівка та внести зміни до бюджету: за КПКВКМБ 

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити бюджетні призначення по міській раді по 

Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки (п.Виправлення профілю доріг автогрейдером)  

на суму 16000,00 грн. та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» по КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради»    
+16000,00 грн. 
 

       Також запропонувала внести зміни в проект рішення, доповнивши пунктами: 

Внести зміни в рішення міської ради від 30 вересня 2021 №01/19-21 «Про внесення 
змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме  п.9 

вилучити. 

Внести зміни в рішення міської ради від 21 травня 2021 року № 05/12-21 "Про 
надання субвенції ", а саме: п.1.2. доповнити: для фінансування природоохоронного 

заходу: "Будівництво очисних споруд глибокого біологічного очищення стічних вод 

продуктивністю 500м куб/добу в м. Галич (урочище Дробілка) Івано-Франківської 
області". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3226 за основу: 

«за» -22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (комісії та пропозицій наведених вище) до проєкту рішення  № 3226   

«за» -22  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти зміни до проєкту рішення № 3226 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3226  (Рішення № 02/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

3. (Проєкт № 3339) 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 

ДОПОВІЛА: 

М.Назар – 

начальник 

відділу 

економіки і 

промисловості                                                    

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної депутатської 

комісії та доповненням відповідно до Службової записки: 
- Відповідно до рішення від 30.09.2021 № 01/19-21 Про внесення змін до 

бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік:  
1. Зняти п.«Оформлення локацій старостинських округів та транспортні витрати 

до Дня міста» - -50000,0 грн. 

2. Доповнити п. капітальний ремонт алеї Шептицького, в м.Бурштин Івано-

Франківської області - +547474,0 грн. («Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій»). 

3. Облаштування спортивного майданчика по вул.Міцькевича – 17368,00 грн. 

4.1. Зняти з п.Виготовлення технічного паспорту на об’єкт комунальної 
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власності, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Веселка», який 

знаходиться за адресою вул.Торгова,3, м.Бурштин - -913,0 грн. 

4.2. Зняти з п. Обслуговування громадського туалету по вул.С.Бандери в 

м.Бурштин – 6247,17 грн. 

4.3. Направити на п. Послуги по оренді і обслуговуванню сан біокабін - 

+7160,17 грн. 

5.1. Зняти з п.Експертна оцінка комунального  майна - -1200,0 грн. 

5.2. Направити на п.Послуги по обстеженню машин на відповідність 

ідентифікаційних номерів - +1200,0 грн. 

6. Доповнити п.Виготовлення інформаційних таблиць з графіком руху автобусів 

– 5000,0 грн. 

7. п.Безпечні та зручні зупинки в с.Дем’янів (з монтажем) (Програма 

Громадський бюджет (бюджет участі)) викласти у наступній редакції: 

п.«Безпечні та зручні зупинки в с.Дем’янів» (Програма Громадський бюджет 

(бюджет участі)). 

8. Поточний дрібний ремонт вул.Стуса (на ділянці від вул.Коновальця до 

вул.Данила Галицького в м.Бурштин, Бурштинської територіальної громади 

Івано-Франківської області – +1053163,0 грн. 

9. Поточний дрібний ремонт вул.Данила Галицького (на ділянці від 

вул.Проектна до повороту вул.Стуса) в м.Бурштин, Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області – 1036498,0 грн. 

10. Виконання вишукувальних робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт 

автомобільної дороги Світанок-Бурштин О091002 на ділянці км.8+830 – км. 

14+310 Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області» - 

49591,0 грн. 

11. Розробка робочого проекту по об’єкту: Капітальний ремонт автомобільної 

дороги Світанок-Бурштин О091002 на ділянці км.8+830 – км. 14+310 

Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області» - 49377,0 

грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3339 за основу: 

«за» -22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу проєкт № 3339 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проєкту рішення (наведені вище) № 3339   

«за» -22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення №3339 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3339  (Рішення № 03/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 4. (Проєкт № 3319) Про ініціювання співробітництва територіальних громад 

ДОПОВІЛА: 

Н.Тварок – 

головний 

спеціаліст 

відділу освіти 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної депутатської 

комісії з питань гуманітарної сфери, а саме: 

- Назву проєкту рішення викласти в такій редакції: «Про ініціювання 

співробітництва територіальних громад у сфері освіти при організації 

надання послуг дітям з особливими освітніми потребами.»  Зачитала 

текст пропозиції про організацію співробітництва 
Протокол від 22.10.2021 № 15  

ВИСТУПИЛА:  

Т.Сенчина – 

депутат міської 

ради 

Взяла участь в обговоренні та відмітила, що на Погоджувальній раді 

було надано пояснення за текстом Пропозицій про організацію 

співробітництва територіальних громад, і погоджено прийняття проекту 

рішення 

ВИСТУПИВ: 

Б.Рибчук – 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні, задав питання доповідачу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3319  (Рішення № 04/20-21) за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3319 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії до проєкту № 3319: 

«за» -22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 3319 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3319 (Рішення № 04/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
5. (Проєкт № 3183) Про внесення змін до структури та граничної чисельності  

закладів культури Бурштинської міської ради на 2021р 

ДОПОВІЛА: 

Ю.Степась -

начальник 

Відділу 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної депутатської 

комісії з питань гуманітарної сфери: відповідно до протоколу №15 від 

22.10.2021 

Пункт 1 викласти в наступній редакції: 

Ввести одну штатну одиницю в структуру та граничну чисельність 

закладів культури : 

Будинок культури імені Т.Г.Шевченка м. Бурштин: 

- Заступник директора з культурно – масової, інформаційної та науково 

методичної роботи – 1 шт. од. Протокол від 22.10.2021 № 15. 
 

Відповідно до протоколу від 18.10.2021 №20 - комісії бюджету та 

економічного розвитку - обговорили даний проект рішення та вирішили 

розглянути при формуванні бюджету на 2022 рік. 

ВИСТУПИВ: 

В.Мацьків – 

депутат міської 

ради 

Запропонував ввести одну штатну одиницю з 01.01.2022: 

- Будинок культури с.Задністрянське - Художній керівник 

ВИСТУПИЛА:  

Г.Очкур - 
депутат міської 

ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали питання 

доповідачу, висловили позиції щодо проекту 
ВИСТУПИВ: 

І.Дулик - 
депутат міської 

ради 

ВИСТУПИВ: 

І.Харів - 

депутат міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3183 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3183 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії до проєкту 3183: 

«за» -20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт №3183 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни запропоновані депутатом міської ради - В.Мацьків до проєкту № 3183: 

 «за» - 16 

«проти» - 1 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 3183 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3183 (Рішення № 05/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
6. (Проєкт № 3318) Про затвердження програми фінансової підтримки Дитячо-

юнацького футбольного клубу «Бурштин» на 2022 – 2024 роки 

ДОПОВІВ: 

М.Шкарпович 
- провідний 

спеціаліст  

відділу  у 

справах молоді 

і спорту 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком постійної депутатської 

комісії, а саме: 

- обсяг фінансування зробити окремим додатком до проекту рішення і 

рекомендує прийняти його на черговій сесії. 

(Проект рішення без зазначення сум фінансування) 
Протокол від 18.10.2021 № 20  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3318 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3318 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії до проєкту № 3318: 

«за» -22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 3318 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3318 (Рішення № 06/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

7. (Проєкт № 3320) Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської 

ради у новій редакції 

ДОПОВІЛА: 

С.Видай – 

начальник 

відділу ЦНАП 

     Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії. Відповідно до Службової записки начальника 

відділу ЦНАП внести зміни в проєкт рішення від 13.10.2021 № 3320 

«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської 

ради у новій редакції» наступні доповнення: 
 

1. П.2 Визнати таким, що втратив чинність п.1 рішення міської ради від 

29 липня 2020 року № 02/99-20 «Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції» 

та рішення міської ради від 29.06.2021 № 19/14-21 «Про затвердження 

Переліку адміністративних  послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської  ради у новій редакції». 
   

24. 04-07 00060 Надання відомостей з Державного  

земельного кадастру у формі витягу з 

 Державного земельного кадастру про 

 земельну ділянку 

- з відомостями про речові права на  

земельну ділянку, їх обтяження,  

одержаними в порядку інформаційної  

взаємодії з Державного реєстру речових  

прав на нерухоме майно; 

-з усіма відомостями, внесеними до  

Поземельної книги, крім відомостей про  

речові права на земельну ділянку,  

що виникли після 1 січня 2013 
 

36. 04-19 0008 Виправлення технічної помилки у  

відомостях Державного земельного  

кадастру, допущеної не з вини органу,  

що здійснює його ведення 

37. 04-20 01254 Надання довідки про осіб, які отримали  

доступ до інформації просуб’єкта  
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речового права у Державному  

земельному кадастрі 
 

182. 11-01 01471 Взяття на облік громадян, які потребують 

надання житлового приміщення з фондів 

житла для тимчасового проживання 
 

213 12-24  Затвердження акту узгодження меж  

земельної ділянки 

Відповідно змінивши нумерацію послуг з 307 до 310. 

ВИСТУПИВ: 

Б.Рибчук – 

депутат міської 

ради 

Щодо необхідності сприяння у питанні доставки документів відділом 

ЦНАП – надання автотранспорту 

ВИСТУПИВ: 

Р.Іванюк – 

секретар ради 

Взяв участь в обговоренні, задав питання доповідачу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3320 за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3320 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії до проєкту № 3320: 

«за» -21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт №3320 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3320 (Рішення № 07/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
8. (Проєкт № 3335) Про встановлення надбавки за вислугу років АНДРІЄШИНУ 

В.М. 

ДОПОВІЛА: 

І.Фітак – 

начальник 

відділу 

кадрової 

роботи та 

військового 

обліку 

   Ознайомила з проєктом рішення та позитивним висновком постійної 

депутатської комісії 

ВИСТУПИВ: 

В.Андрієшин 

– міський 

голова 

Наголосив про конфлікт інтересів та зазначив, що участі у обговоренні 

та голосуванні за даним проектом рішення брати не буде 

(Повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3335 (Рішення № 08/20-21) в цілому: 

«за» - 19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
9. (Проєкт № 3336) Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

старостам Бурштинської територіальної громади 

ДОПОВІЛА: 

І.Фітак – 

начальник 

відділу 

кадрової 

роботи та 

військового 

обліку 

    Ознайомила з проєктом рішення та позитивними висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИЛА: 
Т.Сенчина – 

депутат міської 

Надала пропозиції щодо укрупнення старостинських округів, 

здійснення виплати доплати за рахунок премії 
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ради 

ВИСТУПИВ: 

І.Дулик – 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні проекту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3336 (Рішення № 09/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
10. (Проєкт № 3321) Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» на списання основних засобів 

ДОПОВІЛА: 

І.Герт – 

начальник 

відділу 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної депутатської 

комісії. Відповідно до протоколу №17 від 20.10.2021 

комісія пропонує, щоб голова комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту 

Савчак А.С. перевірив фізичну наявність основних засобів, які 

пропонуються до списання. 
Протокол від 20.10.2021 № 17 

Документи подані до засідання сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3321 (Рішення № 10/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

11. (Проєкт № 3330) 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 

ДОПОВІЛА: 

І.Герт – 

начальник 

відділу 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3330 (Рішення № 11/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

12. (Проєкт № 3334) Про внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального 

майна Бурштинської міської територіальної громади для передачі майна в оренду на 

аукціоні 

ДОПОВІЛА: 

І.Бандура – 

начальник 

відділу 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної депутатської 

комісії.  

Відповідно до Службової записки начальника відділу ЖКГ (ініціатора 

проекту) від 27.10.2021- внести зміни до проєкту рішення: 

 - у вступній частині проекту після слів «Розглянувши звернення ФОП 

Дмитра Тернівського» додати слова такого змісту «та ПП Віри Сенюк 

щодо продовження договору оренди приміщення, голови правління СТ 

«Енергетик» Володимира Бартківа щодо надання в оренду нежитлового 

приміщення». 

- внести зміни в пункт 1 проекту рішення та викласти його в такій 

редакції: 

«1. Внести в Перелік першого типу об’єктів комунального майна 

Бурштинської міської територіальної громади для передачі майна в 

оренду на аукціоні наступне нерухоме майно: 

1.1. кімната в Будинку культури, проспект Т.Шевченка, 1, 

с.Задністрянське, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., 

загальною площею 21 кв.м.; 
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1.2. нежитлове приміщення по вул. Шептицького, 13, с. Бовшів, Івано-

Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною площею 96 кв. м.; 

1.3. нежитлове приміщення в господарській будівлі КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» по вул. Р. Шухевича, 15, м. Бурштин, Івано-

Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загал. площею 10,3 кв.м.; 

1.4. кімната в Будинку культури, проспект Т.Шевченка, 1, 

с.Задністрянське, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., 

загальною площею 8,2 кв. м. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3334  за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3334 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проєкту рішення № 3334 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 3334 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3334 (Рішення № 12/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
13. (Проєкт № 3338) Про передачу основних засобів та товарно-матеріальних 

цінностей, які перебувають на балансі КП «Житловик» 

ДОПОВІЛА: 

І.Герт – 

начальник 

відділу 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивним висновком постійної 

депутатської комісії. 
Разом з тим, запропонувала доповнити Додаток - Перелік основних 

засобів та товарно-матеріальних цінностей, переліком: 

- Лопата відвал,     к-сть 1, балансова вартість - 7378,86; 

- Причіп тракторний ІПТС-2,  к-сть 1,  балансова вартість - 19380,00 

 

Вилучається з Переліку проєкту рішення - ВСЬОГО: 12   318081,60 

Додається в Перелік проєкту рішення - ВСЬОГО:  14   344840,46 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3338  за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3338 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проєкту рішення № 3338 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 3338 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3338 (Рішення № 13/20-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
 

Прийняти рішення № 13/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

14. (Проєкт № 3322) Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2021 рік 

ДОПОВІЛА: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Відповідно до протоколу 25.10.2021 №16 ознайомив з висновками та 

пропозиціями Спільної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва та  з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
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історичного середовища та благоустрою по питаннях винесених на 

розгляд сесії міської ради восьмого скликання  проєкту рішення зі 

змінами згідно додатку №1, а також рішеннями (висновками та 

рекомендаціями) Погоджувальної ради. 
 

Разом з тим, озвучив Службові записки (додаються) із пропозиціями 

внести зміни та доповнити заходи, а саме: 

- директора КП «Житловик» - оглядові колодязі по вулицях міста 

Бурштина із заміною каналізаційних люків – 49 850грн.; 
 

- завідувача сектору містобудування та архітектури: 

– Проектні та проектно конструкторські розроблення: заходи з захисту 

від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об’єкти в зоні зелених насаджень по 

вул.Міцкевича від ПК «Прометей» до водовідвідного каналу по вул. 

Липовій в місті Бурштині 

викласти в редакції: 

Проектні та проектно конструкторські розроблення: робочий проект 

«Заходи з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти в зоні 

зелених насаджень по вул.Міцкевича від ПК «Прометей» до 

водовідвідного каналу по вул.Липовій в місті Бурштині (капітальний 

ремонт)» 

- експертиза робочого проекту: «Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти в зоні 

зелених насаджень по вул. Міцкевича від ПК «Прометей» до 

водовідвідного каналу по вул. Липовій в місті Бурштин» (капітальний 

ремонт) – 11000грн.; 
 

- директора КП Капітальне будівництво міської ради – Проектні та 

проектно-конструкторські розроблення: - експертиза робочого проекту 

за об’єктом: Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них по 

вулиці Сонячній в м. Бурштин – 12600 грн.; 
 

- Начальника відділу культури, туризму і зовн.зв’язків – Зміни в 

Додаток до рішення міської ради від 02.03.21 № 21/9-21: 

Заходи з озеленення: території біля криниці релігійно-історичного 

центру «Гора над Дністром» з відновленням біблійних персонажів в 

скульптурі в селі Новий Мартинів (капітальний ремонт) (відділ 

культури) 

викласти в редакції: 

Заходи з озеленення: території РІЦ «Гора над Дністром» в селі Новий 

Мартинів (капітальний ремонт) (відділ культури) 

ВИСТУПИВ: 

А.Савчак – 

депутат міської 

ради 

Запропонував доповнити Розділ - Реконструкція каналізаційних мереж 

та споруд на них: 

- по вул.Шухевича в м.Бурштин (аварійні роботи)  (для КП 

«Житловик») - 124,704 тис.грн. 

- по вул.Енергетиків в м.Бурштин (аварійні роботи) (для КП 

«Житловик») - 158,4144 тис.грн. 

ВИСТУПИВ: 

І.Харів – 

депутат міської 

ради 

Запропонував доповнити Розділ - Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів…: 

- по вул.Шевченка в с.Різдвяни - 49,469 ргн. 

ВИСТУПИВ: 

О.Кобель – 

депутат міської 

ради 

Запропонував доповнити Розділ - Реконструкція каналізаційних мереж 

та споруд на них: 

- по вул. Львівській в с.Дем’янів (в т.ч. виготовлення КД) - 225 тис.грн. 

ВИСТУПИВ: 

В.Рик – 

депутат міської 

ради 

Запропонував доповнити Розділ- Ліквідація фільтруючих накопичувачів 

стічних вод з метою відвернення чи припинення забруднення підземних 

і поверхневих вод: - вул. О.Басараб в місті Бурштин - 48,9 тис.грн. 

ВИСТУПИВ: 

І.Дулик – 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні – запропонував не погоджувати захід: 

- проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни ламп розжарювання 

на ЛЕД-світильники у під’їздах багатоповерхових будинків м.Бурштина 

– 279,927 тис.грн. 
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ВИСТУПИВ: 

В.Андрієшин 

– міський 

голова 

Запропонував погодити і врахувати необхідні для виконання заходи 

(роботи), а саме: 

- Засипка і виложування ярів, балок з одночасним їх дренуванням: в 

місті Бурштині по вулиці Нова (в т.ч. виготовл. КД) – 48,991 тис.грн.; 

- Розширення та реконструкція споруд для збору та складування 

побутових і промислових відходів: по вул. Коновальця в м. Бурштин (в 

т. ч. виготовлення КД) - 38,0 тис.грн. 

Зазначив про врахування всіх озвучених пропозицій, і які без 

заперечень, разом із висновками, пропозиціями спільної комісії, 

Погоджувальної ради - підтримати 

ВИСТУПИЛА: 

Т.Сенчина – 

депутат міської 

ради 

Взяла участь в обговоренні 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3322 за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3322 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проєкту рішення № 3181  

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 3322 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3322 в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

15. (Проєкт № 3331) Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Кабінету 

Міністрів України щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами 

на психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно - 

ресурсних центрах 

ДОПОВІВ: 

М.Федів - 

депутат міської 

ради. 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3331 (Рішення № 15/20-21) в цілому: 

«за» -17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

16. (Проєкт № 3333) Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я 

ДОПОВІВ: 

Р.Бардашевсь

кий - депутат 

міської ради 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійної комісії 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 333 (Рішення № 16/20-21) в цілому: 

«за» -15 

«проти» - 2 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

17. (Проєкт № 3189) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Корда Г.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками  комісії 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3189 (Рішення № 17/20-21) в цілому: 

«за» -19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

18. (Проєкт № 3204) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Чубей Б.О.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком постійної депутатської 

комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3204 (Рішення № 18/20-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

СЛУХАЛИ: 

19. (Проєкт № 3213) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Вербовий М.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3213  (Рішення № 19/20-21) в цілому: 

«за» -19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

20. (Проєкт № 3253) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Ющенко О. Р.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3253  (Рішення № 20/20-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

СЛУХАЛИ: 

21. (Проєкт № 3257) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Білоголовський О.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3257  (Рішення № 21/20-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

22. (Проєкт № 3258) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Білоголовський О.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3258 (Рішення № 22/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

23. (Проєкт № 3261) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Лопушинський І.Є.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3261  (Рішення № 23/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

24. (Проєкт № 3262) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Курган Р.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій та внести технічну правку в мотивувальній частині змінити 

Петра на Романа.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3262  (Рішення № 24/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

25. (Проєкт № 3274) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

власність (громадянин Мельник П.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3274  (Рішення № 25/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

26. (Проєкт № 3280) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Підхомна І.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 



27 
 

відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3280 (Рішення № 26/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

27. (Проєкт № 3281) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Бернацька А.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3281  (Рішення № 27/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

28. (Проєкт № 3285) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Архитко В.Р.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3285 (Рішення № 28/20-21) в цілому: 

«за» -21  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

29. (Проєкт № 3305) Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду для сінокосіння та випасання худоби в селі Слобода, 

Івано-Франківського району, Івано-Франківської області (Сімейне фермерське 

господарство «ГреМІА») 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3305 (Рішення № 29/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

30. (Проєкт № 3308) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Бублінська Л.Д.) 

ДОПОВІВ: 

В.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) 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3308   в цілому: 

«за» - 13 

«проти» - 3 

«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 № 3308 за основу: 

«за» - 13 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(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 

СЛУХАЛИ: 

31. (Проєкт № 3309) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Чиж Г.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3309  (Рішення № 30/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

32. (Проєкт № 3310) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Заграй І.С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3310  (Рішення № 31/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

33. (Проєкт № 3184) 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 Корда Г.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3184  (Рішення № 32/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

34. (Проєкт № 3186) 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 Муховський І.О.) 
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ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3186 (Рішення № 33/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

35. (Проєкт № 3190) 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 Андреїв Л.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3190  (Рішення № 34/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

Прийняти рішення № 34/20-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

36. (Проєкт № 3192) 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 Мачинський В.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3192  (Рішення № 35/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

37. (Проєкт № 3210) 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 Процишин З.О.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3210  (Рішення № 36/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

38. (Проєкт № 3212) 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 Гунько М.О.) 
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ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3212  (Рішення № 37/20-21) в цілому: 

«за» -20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 37/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

39. (Проєкт № 3227) 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 Мартинів Г.Д.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3227  (Рішення № 38/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
 

Прийняти рішення № 38/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

40. (Проєкт № 3230) 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 Дронишинець 

Г.Я.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3230  (Рішення № 39/20-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

41.(Проєкт № 3231) 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 Мартинів Г.Д.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3231  (Рішення № 40/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 40/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

42. (Проєкт № 3235) 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 Горбатий Р.І.) 
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ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3235  (Рішення № 41/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

43. (Проєкт № 3236) 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 Горбатий Р.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3236  (Рішення № 42/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

44.(Проєкт № 3237) 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 Периняк) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій та внести наступні правки:  
- назву рішення доповнити ініціали В. Ю.; 

- мотивувальну частині доповнити Віри Юліанівни; 

- в пункт 1 внести зміну Надії Петрівні Вірі Юліанівні; 

- в пункт 1.1 внести зміни: Надії Петрівні Вірі Юліанівні безоплатно у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 

2621283201:01:001:0736). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3234  (Рішення № 43/20-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

 45.(Проєкт № 3238) 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 Периняк В.Ю.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3238  (Рішення № 44/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 44/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

46. (Проєкт № 3239) 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 Периняк В.Ю.) 
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ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3239  (Рішення № 45/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 45/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

47. (Проєкт № 3240) 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 Периняк В.Ю.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3240  (Рішення № 46/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 46/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

48. (Проєкт № 3241) 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 Ласій Л.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3241  (Рішення № 47/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

49. (Проєкт № 3242) 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 Ласій Л.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3242 (Рішення № 48/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

50. (Проєкт № 3243) 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 Ласій Л.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 323  (Рішення № 49/20-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 49/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

51. (Проєкт № 3244) 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 Ласій Л.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3244  (Рішення № 50/20-21) в цілому: 

«за» -19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

52. (Проєкт № 3187) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Новак Л.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3187  (Рішення № 51/20-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 51/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

53. (Проєкт № 3188) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Горбата О.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3188  (Рішення № 52/20-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 52/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

54. (Проєкт № 3191) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Підгайна Н.О.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3191  (Рішення № 53/20-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 53/20-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
55. Проєкт № 3193) Про укладання договору оренди земельної ділянки з приватним 

підприємцем Головінським Романом Богдановичем 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3193  (Рішення № 54/20-21) в цілому: 

«за» -19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 54/20-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

56. (Проєкт № 3194) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Хміль М.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3194  (Рішення № 55/20-21) в цілому: 

«за» -18  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 55/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

57. (Проєкт № 3195) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Сидорук Л.С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3195  (Рішення № 56/20-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 56/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

58. (Проєкт № 3196) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Шкоц І.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3196  (Рішення № 57/20-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 57/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

59. (Проєкт № 3198) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Мазур А.А.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3198 (Рішення № 58/20-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 58/20-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

60. (Проєкт № 3199) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Бартків С.Р.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3199  (Рішення № 59/20-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 59/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

61. (Проєкт № 3200) 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 Гунько М.О.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3200  (Рішення № 60/20-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 60/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

62. (Проєкт № 3201) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Стус Є.Й.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3201  (Рішення № 61/20-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 61/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

63. (Проєкт № 3202) 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 Любченко Г.О.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3202  (Рішення № 62/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 62/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

64. (Проєкт № 3203) 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 законом (громадянка        

Білоус М.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3203  (Рішення № 63/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 63/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

65. (Проєкт № 3205) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Шемелько – Томащук О.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3205  (Рішення № 64/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 64/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

66. (Проєкт № 3206) Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Пітоня А.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3206  (Рішення № 65/19-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 65/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

67. (Проєкт № 3207) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Гуска М.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3207  (Рішення № 66/20-21) в цілому: 

«за» -21  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 66/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

68. (Проєкт № 3208) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Дідух Р.П.) 



37 
 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3208  (Рішення № 67/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 67/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

69. (Проєкт № 3209) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка  Боринець О.П.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3209  (Рішення № 68/20-21) в цілому: 

«за» -22  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

70. (Проєкт № 3211) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Боринець Н.А.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3211  (Рішення № 69/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 69/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
71. (Проєкт № 3214) Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (приватний підприємець Данилюк Л.Я.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3214  (Рішення № 70/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

72. (Проєкт № 3215) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Гладкий Я.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3215  (Рішення № 71/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

73. (Проєкт № 3216) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Шпакович О.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення №3216  (Рішення № 72/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 72/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

74. (Проєкт № 3217) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин  Дмитраш Я.Б.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3217  (Рішення № 73/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 73/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

75. (Проєкт № 3218) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Николин М.Д.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3218  (Рішення № 74/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

Прийняти рішення № 74/20-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
76. (Проєкт № 3219) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Куропатники 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій та внести технічні правки:  

в пункті 1 доповнити Бурштинської ради та вилучити Бурштинської 

міської територіальної громади 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3219 (Рішення № 75/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 75/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
77. (Проєкт № 3220) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Коростовичі 
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ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій та внести технічні правки: 

в пункті 1 доповнити Бурштинської ради та вилучити Бурштинської 

міської територіальної громади. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3220  (Рішення № 76/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 76/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
78. (Проєкт № 3221) Про погодження надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів загальнодержавного значення Галицькому НПП на 2021 рік 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3221  (Рішення № 77/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

Прийняти рішення № 77/20-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

79. (Проєкт № 3222) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Мазур І.А.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3222  (Рішення № 78/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

Прийняти рішення № 78/20-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

80. (Проєкт № 3223) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Сидорук О.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3223  (Рішення № 79/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 79/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

81. (Проєкт № 3228) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Костишин Ю.Б.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3228  (Рішення № 80/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 80/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

82. (Проєкт № 3229) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Рогатинська О.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3229 (Рішення № 81/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 81/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

83. (Проєкт № 3232) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Грицюк В.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій внести технічну правку в пункті 1 замінити с. Бовшів на с. 

Коростовичі. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 323 (Рішення № 82/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 82/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

84. (Проєкт № 3233) 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 Тимків Г.В. ) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3233  (Рішення № 83/20-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 83/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

85. (Проєкт № 3234) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Тарновський М.П.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3234  (Рішення № 84/20-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 84/20-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

86. (Проєкт № 3246) 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 Периняк В.Ю.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3246  (Рішення № 85/20-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

87. (Проєкт № 3252) 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 Ющенко О.Р.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3252  (Рішення № 86/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 86/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

88. (Проєкт № 3254) 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 Макар І.Г.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3254 (Рішення № 87/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 87/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

89. (Проєкт № 3255) 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 Макар І.Г.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3255  (Рішення № 88/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 88/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

90. (Проєкт № 3256) 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 Макар І.Г.) 
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ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3256  (Рішення № 89/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 89/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

91. (Проєкт № 3259) 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 Данилюк А.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3259  (Рішення № 90/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 90/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

92. (Проєкт № 3260) 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 Бернацька 

А.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3260  (Рішення № 91/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 91/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

93. (Проєкт № 3264) 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 Процишин З.О.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3264 (Рішення № 92/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 92/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

94. (Проєкт № 3265) 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 Пилипів Г.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 
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відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3265(Рішення № 93/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 93/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

95. (Проєкт № 3267) 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 М.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3267  (Рішення № 94/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

96. (Проєкт № 3279) 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 Підхомна І.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3279  (Рішення № 95/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 95/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

97. (Проєкт № 3286) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (зміна конфігурації земельної 

ділянки) по вулиці Шухевича, 13, в м. Бурштин (ФОП Петрів О. Л.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3286  (Рішення № 96/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 96/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

98. (Проєкт № 3287) 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 Гуменюк Р.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 3287 (Рішення № 97/20-21) в цілому: 
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«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 97/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

99. (Проєкт № 3289) 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 Гайдаш Л.К.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3289  (Рішення № 98/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 98/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

100. (Проєкт № 3293) 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 Пилипів Г.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3293  (Рішення № 99/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 99/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

101. (Проєкт № 3294) 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 Пилипів Г.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3294  (Рішення № 100/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 100/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

102. (Проєкт № 3295) 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 Пилипів Г.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3295 (Рішення № 101/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 101/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

103. (Проєкт № 3297) 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 (громадянка Новоженюк М. С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3297 (Рішення № 102/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 102/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

104. (Проєкт № 3298) 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 (громадянка Новоженюк М. С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3298 (Рішення № 103/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 103/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

105. (Проєкт № 3299) 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 (громадянка Новоженюк М. С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3299  (Рішення № 104/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 104/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

106. (Проєкт № 3302) 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3302  (Рішення № 105/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 105/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

107. (Проєкт № 3306) 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 
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власність (громадянка Волощук М.Й.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3306 (Рішення № 106/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 106/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

108. (Проєкт № 3307) 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 (громадянка Волощук М.Й.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3307  (Рішення № 107/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 107/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

109. (Проєкт № 3314) 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 Шалаш О.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3314  (Рішення № 108/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 108/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

110. (Проєкт № 3315) 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 Малофій М.П.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3315  (Рішення № 109/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 109/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

111. (Проєкт № 3316) 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 Курган Н.П.) 
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ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3316 (Рішення № 110/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 110/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

112. (Проєкт № 3323) 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 Яремків М. М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3323  (Рішення № 111/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 111/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

113. (Проєкт № 3324) 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 Курган Н.П.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3324  (Рішення № 112/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 112/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

114. (Проєкт № 3325) 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 Курган Н.П.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3325  (Рішення № 113/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

115. (Проєкт № 3326) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Курган Н.П.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3326 (Рішення № 114/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 114/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

116. (Проєкт № 3329) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель масивів сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту села Тенетники Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3329  (Рішення № 115/20-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

117. (Проєкт № 3245) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Портечко Є.П.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3245  (Рішення № 116/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 116/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

118. (Проєкт № 3247) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Лашків Л.Л. ) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3247  (Рішення № 117/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 117/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

119. (Проєкт № 3248) 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  Марків І.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3248 (Рішення № 118/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 118/0-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

120. (Проєкт № 3249) 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 Марків І.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3249 (Рішення № 119/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 119/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

121. (Проєкт № 3250) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Бекіш Г.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3250  (Рішення № 120/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 120/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

122. (Проєкт № 3251) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Легедза  І.Є.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3251  (Рішення № 121/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 121/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

123. (Проєкт № 3263) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Ухман В.Я.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3263 (Рішення № 122/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 122/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

124. (Проєкт № 3268) 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 Жмурій М.П.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 
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екологічного 

відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3268  (Рішення № 123/20-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 123/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

125. (Проєкт № 3269) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Михайлюк Г.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій та внести технічні правки вилучити 16.07.2021, № 790 видана 

Загвіздянською сільською радою та доповнити 16.08.2021 №411 видана 

Сарниківським старостинським округом) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3269  (Рішення № 124/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 124/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

126. (Проєкт № 3270) 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 Серебринська М.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3270  (Рішення № 125/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 125/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

127. (Проєкт № 3271) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Івасишин Б.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3271 (Рішення № 126/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 126/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

128. (Проєкт № 3272) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Олексів М.Є.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3272 (Рішення № 127/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 127/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

129. (Проєкт № 3273) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Легедза Я.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3273  (Рішення № 128/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 128/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

130. (Проєкт № 3275) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Шалаш А.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3275  (Рішення № 129/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 129/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

131. (Проєкт № 3276) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Шалаш А.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3276 (Рішення № 130/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 130/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

132. (Проєкт № 3277) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Федорів О.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3277 (Рішення № 131/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 131/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

133. (Проєкт № 3278) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Федорів О.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 
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відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3278  (Рішення № 132/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 132/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

134. (Проєкт № 3288) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Підхомний Р.Б.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3288  (Рішення № 133/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 133/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

135. (Проєкт № 3290) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Чорна Г.Ф.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3290  (Рішення № 134/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 134/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

136. (Проєкт № 3291) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Яцків Ю.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3291 (Рішення № 135/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 135/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

137. (Проєкт № 3292) 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 Жмурій М.П.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3292  (Рішення № 136/20-21) в цілому: 

«за» - 2 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 136/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

138. (Проєкт № 3296) 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 Тимків Г.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3296  (Рішення № 137/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 137/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

139. (Проєкт № 3303) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Шашков Т.О.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3303 (Рішення № 138/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 138/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

140. (Проєкт № 3304) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення під польовими дорогами та недооблікованими земельними ділянками 

(не успадкованими земельними ділянками або невитребуваними паями) на території 

сіл Сарники та Заливки 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3304  (Рішення № 139/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 139/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
141. (Проєкт № 3311) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Заливки 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3311  (Рішення № 140/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 140/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
142. (Проєкт № 3312) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Сарники 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 
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екологічного 

відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3312  (Рішення № 141/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 141/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

143. (Проєкт № 3313) Про відмову у наданні дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (громадянка Чубун В.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3313  (Рішення № 142/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 142/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
144. (Проєкт № 3317) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Діброва 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3317  (Рішення № 143/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 143/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

145. (Проєкт № 3327) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Печарський Ю.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3327  (Рішення № 144/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 144/20-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

146.  (Проєкт № 3328) Про проведення інвентаризації земельної ділянки під об’єктом 

нерухомого майна нежитловою будівлею комунальної власності по вулиці І.Франка, 

4А, в селі Озеряни 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3328  (Рішення № 145/20-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 145/20-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
147. (Проєкт № 3337) Про проведення інвентаризації земельної ділянки в селі Бовшів 

по вулиці Шевченка, 18 А, Бурштинської міської територіальної громади 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних депутатських 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3337  (Рішення № 146/20-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14620-21 в цілому (рішення додається) 

  

СЛУХАЛИ: 148. Відповіді на депутатські запити 

ДОПОВІВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Про інформацію на депутатський запит Т.Сенчини – щодо розвитку 

індустріального парку «Бурштин» (інформація надана запитувачу 

(додається) 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Про інформацію на депутатський запит Т.Сенчини – щодо ситуації з 

обмеження видимості при виїзді на дорогу - вулицями в межах 

міста. Доручення відповідним структурним підрозділам ради 

вивчити дане питання в межах міста та передбачення Програми 

«Безпечне місто» заходами із придбання та встановлення на 

«Т_образних» перехрестях з обм.видимістю відповідних дорожніх 

знаків та випуклих дзеркал для огляду «метрвих зон» при 

наближенні до них (інформація надана запитувачу (додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
149. Депутатські запити: 

149.1. Депутатський запит Т.Сенчини 

ДОПОВІЛА: 

Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Щодо стану боротьби із стихійною (вуличною) торгівлею в 

м.Бурштин (додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття (підтримання) запиту – процедурне рішення: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення – підтримати депутатський запит 

 149.2. Депутатський запит І.Дулик 

ДОПОВІВ: 

І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Щодо надання інформації про рекламні щити (біл-борди) 

(додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття (підтримання) запиту – процедурне рішення: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення – підтримати депутатський запит 

 149.3. Депутатський запит Т.Верестюк 

ДОПОВІЛА: 

Т.Верестюк, 

депутат міської 

ради 

Щодо ненадання відповіді на звернення від 20.05.2021: 

- організації автобусного сполучення; 

- організації зустрічі із старостою, інформування про наявність 

майна громади на території села; 

Щодо ненадання відповіді на звернення від 16.06.2021: 

- ремонту дороги, обмеження швидкості руху та водовідведення 

по вул.Б.Хмельницького (вх.2174/02-20 від 25.06.2021) 

(додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття (підтримання) запиту – процедурне рішення: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення – підтримати депутатський запит 
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СЛУХАЛИ: 150. Різне 

ВИСТУПИЛИ: 

П.Савка - депутат міської 

ради 

Надав пропозицію щодо звернення до НКРЕ КП, інших 

органів влади, АТ Івано-Франківськгаз, відносно не 

підняття тарифу на розподіл газу 

В.Федорняк, 

депутат міської ради 

Зачитав депутатське звернення (додається) – щодо 

ремонту дорожнього покриття вулиць Д.Галицького, 

Івасюка, Миколайчука, Незалежності, Квіткова та Лісна. 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Зачитав депутатське звернення (додається) – щодо 

ремонту між будинкових проїздів (проходів) між 

будинками на вул..В.Стуса, 5,7,9,11,12,13 

Т.Верестюк, депутат 

міської ради 

Зачитала депутатське звернення (додається) – щодо 

проведення профілювання дорожнього полотна 

грейдером на території населених пунктів та за їх 

межами с.Коростовичі та с.Куропатники 

 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив двадцяту Сесію міської ради восьмого 

скликання закритою 

 

 

Примітка: відеотрансляцію двадцятої Сесії міської ради восьмого скликання розміщено на 

офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Онлайн-сервіси». 

 

 

Міський голова                                                                               Василь АНДРІЄШИН 


