
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  19.10. 2021                                      м.Бурштин                                        №  620 

 

Про скликання двадцятої сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання 
 

 

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

місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1. Скликати двадцяту сесію Бурштинської міської ради восьмого скликання  29 жовтня 

2021 року, о 09:00 год., в приміщенні Будинку культури ім.Тараса Шевченка - вул. Степана 

Бандери, 60, м.Бурштин. 

 

Проєкт порядку денного 20-ї сесії Бурштинської 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.  

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 

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 

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.). 

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 

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 

(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. 

 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести двадцяту сесію 

Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для громадян. 

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу міської ради своєчасно та 

якісно підготувати матеріали на пленарне засідання сесії. 

4.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

  Міський голова                                                                                   Василь АНДРІЄШИН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

    Підготував:  
 

    Секретар міської ради                                                                   Роман Іванюк 

 

 

 

    Погодив: 
 

    Юридичний відділ:                                                   


