
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  16 листопада 2021                                      м.Бурштин                                      №  674 

 

Про скликання двадцять другої 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 двадцять другу сесію Бурштинської міської ради восьмого скликання     

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

вул. Степана Бандери, 60, м.Бурштин. 

 

Проєкт порядку денного 22-ї сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання: 
 

1. Проєкт №3474 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

2. Проєкт №3479 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 та промисловості. 
 

3. Проєкт №3480 Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року 

№ 31/12-21 «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської 

ради та її виконавчих органів». 

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

4. Проєкт №3340 Про затвердження «Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи 

перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, чи у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 

їх здійснення Бурштинської міської територіальної громади на період 2022-2026 років». 

5. Проєкт №3476 Про затвердження «Програми соціального  захисту населення на 2022-

2026 роки Бурштинської  міської територіальної громади». 

Доповідач: Світлана Коцур - начальник відділу соціального захисту населення. 
 

6. Проєкт №3477 Про затвердження фінансового плану зі змінами №3 підприємства на 

2021 рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 



ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано -Франківської 

області. 

7.  Проєкт №3478 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства 

за 9 місяців 2021 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. 

Доповідач: Володимир Василик - директор КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ». 
 

8.  Проєкт №3428 Про затвердження Положення про публічні електронні консультації та 

опитування в Бурштинській територіальній громаді. 

9. Проєкт №3429 Про затвердження Положення про функціонування офіційного веб-сайту 

Бурштинської міської ради. 

10.  Проєкт №3431 Про виконання міської програми «Відкрите місто – влада для людей» за 

2021 рік. 

11. Проєкт №3473 Про затвердження Програми цифрової трансформації Бурштинської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. 

Доповідач: Олена Кравчишин – начальник організаційного відділу. 
 

12. Проєкт №3432 Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року 

№ 31/12-21«Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської 

ради та її виконавчих органів». 

Доповідач: Марія Михайлишин – начальник юридичного відділу. 
 

13. Проєкт №3425 Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості 

погіршення фінансової спроможності місцевого самоврядування. 

Доповідач: Марія Козар – депутат міської ради. 

 

Земельні питання 

14.  Проєкт № 3475 Про припинення договору оренди земельної ділянки з організацією 

об’єднання громадян «Твори добро» в м. Бурштин по вул. Міцкевича,43. 

15.  Проєкт №3362 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Мовчан Б.П.). 

16. Проєкт №3363 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Мовчан М.М.). 

17. Проєкт №3375 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Стехна І.І.).  

18. Проєкт №3376 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Стехна І.І.).  

19. Проєкт №3381 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка  Кліщ М.П.).  

20. Проєкт №3389 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      

Афтанасів В.М.). 

21. Проєкт №3402 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Ляшеник О.Б.). 



22. Проєкт №3409 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Сисак Л.С.). 

23. Проєкт №3410 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Архитко К.Ф.). 

24. Проєкт №3442 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Сахро П.П.). 

25. Проєкт №3470 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Чорний М.М.). 

26. Проєкт №3471 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Чорна Н.М.). 

27. Проєкт №3308 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Бублінська  Л.Д.) 

28. Проєкт №3343 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Федорів Г.С.). 

29. Проєкт №3344 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Федорів Г.С.). 

30. Проєкт №3345 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Федорів Г.С.). 

31. Проєкт №3346 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Федорів Г.С.). 

32. Проєкт №3347 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Цимбалістий М.А.). 

33. Проєкт №3348 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Варунків Р.П.). 

34. Проєкт №3349 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 Кобель Л.Б.). 

35. Проєкт №3350 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин  Нагірний І.В.). 

36. Проєкт №3351 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Мазур Н.Ю.). 

37. Проєкт №3352 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Бачинська М.В.). 

38. Проєкт №3353 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  

Корда Г.М.). 

39. Проєкт №3354 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 Шалавута С.М.). 

40. Проєкт №3355 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 

Шалавута С.М.). 

41. Проєкт №3356 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка  Відякіна Н.В.). 

42. Проєкт №3357 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну 

власність (громадянка Водовіз М.В.). 

43.  Проєкт №3358 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка  Заброда І.А.). 

44. Проєкт №3359 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  Войтків О.Й.). 

45. Проєкт №3360 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  Войтків О.Й.).  

46. Проєкт №3361 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) на земельну частку (пай)  для ведення товарного  сільськогосподарського  

виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадянка     

Войтків О.Й.). 

47. Проєкт №3364 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Ботнарюк В.С.). 

48. Проєкт №3365 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка     Сердюк С.В.). 

49. Проєкт №3366 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Зарівний І.Я.). 

50. Проєкт №3367  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Зарівний І.Я.).  

51. Проєкт №3368 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Прус Н.І.). 

52. Проєкт №3369 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка  Варунків Г.Т.). 



53. Проєкт №3370 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка   Кирилів С.А.). 

54. Проєкт №3371 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин  Кирилів І.М.). 

55. Проєкт № 3372 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 Кушнірюк М.М. ). 

56. Проєкт №3373 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 Кушнірюк М.М.). 

57. Проєкт №3374 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 Кушнірюк М.М.). 

58.  Проєкт №3377 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин  Любенко І.А.). 

59. Проєкт №3378 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  Фіголь С.Є.). 

60. Проєкт №3379 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Борис Н.І.). 

61. Проєкт №3380 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  Котів К.С.).   

62.  Проєкт №3382 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка  Бурлаку С.І.) 

63. Проєкт №3383 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Іваницький В.Л.).  

64. Проєкт №3384 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадяка Іваницька С.І.). 

65. Проєкт №3385 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Білошапка В.В.). 

66. Проєкт №3386 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 Ожгевич В.М.). 

67. Проєкт №3387 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Ферштей А.М.).  



68. Проєкт №3388 Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

розташованої за межами населеного пункту села Різдвяни (громадянка Юхман Б.А.). 

69.  Проєкт №3390 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 Стахів М.Б.). 

70. Проєкт №3391 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 Антошків М.Г.).  

71. Проєкт №3392 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Николин І.М.).  

72. Проєкт №3393 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Гошовська Т.І.). 

73. Проєкт №3394 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка     Пачоса Г.Б.). 

74.  Проєкт №3395 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Гнида З.В.). 

75. Проєкт №3396 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Тимків І.М.). 

76. Проєкт №3397 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 Яськів Г.І.). 

77. Проєкт №3398 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Климович В.Ф.). 

78. Проєкт №3399 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Климович С.Я.). 

79. Проєкт №3400 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка  Рисан Н.М.). 

80. Проєкт №3401 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) на земельну частку (пай)  для ведення товарного  сільськогосподарського  

виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадянин     

Пипчак І.М.). 

81.  Проєкт №3403 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Ферштейн А.М.). 

82. Проєкт №3404 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Рису В.К.). 



83. Проєкт №3405 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Рису Н.І.). 

84. Проєкт №3406 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Садляк В.В.). 

85. Проєкт №3407 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Садляк В.В.). 

86. Проєкт №3408 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 Магомета Л.І.). 

87.  (Проєкт №3411 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 

Рачій Г.І.). 

88. Проєкт №3412 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Чорний П.Й.). 

89. Проєкт №3413 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Іванків Р.І.). 

90. Проєкт №3415 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 Цибух С.В.). 

91. Проєкт №3416 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 Цибух С.В.). 

92.  Проєкт №3417 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 Цибух С.В.). 

93. Проєкт №3418 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  Романчук С.П.). 

94. Проєкт №3419 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарстваз 

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

95. Проєкт №3420 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарстваз 

передачею у власність (громадянка Якимів Н.П.). 

96. Проєкт №3421 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарстваз 

передачею у власність (громадянка Яремків Г.Т.). 

97. Проєкт №3422 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 рішення суду (громадянин Жмурій Т.М.). 



98. Проєкт №3424 Про проведення інвентаризації земельної ділянки на території 

Бовшівського старостинського округу Бурштинської міської територіальної громади. 

99. Проєкт №3433 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Чіх В.М.). 

100.  Проєкт №3434 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Москва М.І.). 

101. Проєкт №3435 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 Кобель Л.Б.). 

102.  Проєкт №3436 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 

(громадянин Василик З.М.). 

103. Проєкт №3437 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 

(громадянин Василик З.М.). 

104. Проєкт №3438 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Проців Н.О.). 

105.  Проєкт №3439 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин 

Мидловець А.М.). 

106. Проєкт №3440 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у спільно сумісну власність (громадяни         

Мидловець А.М.,Мидловець І.І.). 

107. Проєкт №3441 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 Підскальна Г.В.). 

108.  Проєкт №3443 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 (громадянин        

Ткачик В.Я.).  

109. Проєкт №3444 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Бекіш Г.І.). 

110. Проєкт №3445 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Смолій М.М.). 

111. Проєкт №3446 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  

Кокота О.В.). 



112. Проєкт №3447 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин  Кропельницький П.М.). 

113. Проєкт №3448 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 

Лесів В.Є.). 

114. Проєкт №3449 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  

Жак Н.М.). 

115.  Проєкт №3450 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  

Жак Н.М.). 

116. Проєкт №3451 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  

Жак Н.М.).  

117. Проєкт №3452 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин  Копаниця Т.В.). 

118.  Проєкт №3453 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  Мачинська М.Ф.). 

119. Проєкт №3454 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Деменчук А.В.). 

120. Проєкт №3455  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Вільчук З.С.). 

121. Проєкт №3456  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка  Вільчук З.С.). 

122. Проєкт №3457  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка  Вільчук З.С.). 

123. Проєкт №3458 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Кон В.В.). 

124. Проєкт №3459 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Бачинський Я.С.). 

125. Проєкт №3460 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Бозєнєнкова О.В.). 

126. Проєкт №3461 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Гнатишко М.І.). 



127.  Проєкт №3462 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Шкабрій Я.М.). 

128. Проєкт №3463 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 

(громадянин  Макеєв Д.В.). 

129.  Проєкт №3464 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, 

сервітуту  м.Бурштин по вул.С.Бандери,75А Івано-Франківської області. 

130.  Проєкт №3465  Про затвердження акту узгодження зовнішніх меж земельної ділянки 

із суміжним землекористувачем (громадянка Британ А.А.). 

131.  Проєкт №3466  Про затвердження акту узгодження зовнішніх меж земельної ділянки 

із суміжним землекористувачем (громадянин Британ А.Б.). 

132. Проєкт №3467  Про включення  в перелік продажу права оренди земельних ділянок, 

земельні ділянки комунальної власності, із земель запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) (КВЦПЗ 16.00), які пропонуються для продажу на земельних торгах (аукціонах). 

133.  Проєкт № 3468 Про відмову у наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (громадянин Сусловський Б.С.). 

134.  Проєкт №3469 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель масивів сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту села Вигівка Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

135. Проєкт №2692 "Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (КВЦПЗ 01.13) для обслуговування об’єкту складського 

приміщення, (територія колишнього господарського двору) в с.Куропатники по 

вул.Хмельницького,40А, з передачею в оренду (громадянин Антонів С.І.)". 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

 

136. Відповіді на депутатські запити. 

137. Депутатські запити. 

138. Різне. 

 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести двадцять другу 

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:                                                   


