
1 
 

Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцять другої Cесії міської ради восьмого скликання 

 

Від 25 листопада 2021 року                                                                                  м. Бурштин 

Початок: 09:00 

Закінчення: 12:35 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

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

Відсутні на сесії: 

- 2 (два) депутати: Ігор Карвацький, Дмитро Симак 

 

ВИСТУПИВ: 
В.Андрієшин- 

міський голова 

Оголосив двадцять другу Сесію міської ради восьмого скликання 

відкритою 

ВИСТУПИВ: 
Р.Іванюк – 

секретар ради 

Наголосив про доповнення складу лічильної комісії 

СЛУХАЛИ: Зміни до лічильної комісії – доформування складу 

ДОПОВІВ: 
В.Андрієшин – 

міський голова 

Запропонував доповнити склад лічильної комісії, депутатами – 

Тетяна Верестюк та Андрій Савчак 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про зміни (доповнення) до складу лічильної комісії: 

«за» -21  

«проти» -0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Доповнити склад лічильної комісії депутатами Т.Верестюк та А.Савчак 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний двадцять другої сесії міської ради восьмого скликання 

ВИСТУПИВ: 

В.Андрієшин- 

міський голова  

 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт Порядку денного 

двадцять другої чергової сесії 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. 
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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 
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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 
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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 
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відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 
(громадянка Ферштей 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 

передаче 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 
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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 
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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. 

ДОПОВІВ: 

Р.Іванюк – 

секретар ради 

Зазначив про надходження службової записки начальника 

земельно-екологічного відділу В.Копаниці – про зняття проєкту 

рішення з порядку денного № 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)». 
 

Також, в зв’язку із конфліктом інтересів, внести зміни у проект 

Порядку денного, замінивши доповідача із В.Копаниці на 

заступника міського голови І.Драгуна за проектом №3452 «Про 

надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з 

передачею у власність (громадянин  Копаниця Т.В.)» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного двадцять другої чергової Сесії міської ради 

восьмого скликання за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний двадцять другої чергової сесії міської ради восьмого 

скликання за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За зміни до Порядку денного двадцять другої сесії восьмого скликання запропоновані 

секретарем ради (наведені вище) 

 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни до проєкту Порядку денного 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття Порядку денного двадцять другої  Сесії міської ради восьмого скликання 

в цілому, в новій редакції 

«за» -21  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний двадцять другої Сесії міської ради восьмого скликання в цілому, в редакції: 

1.Проєкт №3474 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік. 
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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.). 
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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) 
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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 Ферштей 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 



11 
 

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 передаче 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.).  
Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

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.). 
Доповідач: Іван Драгун – заступник міського голови 

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.). 
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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 № 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.). 
133.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. 
134.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. 

135.Відповіді на депутатські запити. 
136.Депутатські запити. 

137.Різне. 

СЛУХАЛИ: 
1. Проєкт № 3474 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.Врахувати в доходах загального фонду бюджету «Субвенцію з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій» за ККД 41034500  в сумі 1700000,00 грн. та 
спрямувати міській раді: 

КПКВКМ 0117363  «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій » (для КНП 
«Бурштинська центральна міська лікарня») для придбання ультразвукової 

діагностичної системи для комунального некомерційного підприємства 

“Бурштинська центральна міська лікарня” Бурштинської міської ради Івано-
Франківської області (м. Бурштин, вул. Р.Шухевича, 18). 

1.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету 

: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників котів, 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 ради. Оплата праці -56987,84 

Оплата природнього газу- 11184,41 +68172,25 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління 
Програма фінансового забезпечення 

апарату управління -11184,41 

 

 

0118340 

Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів 

  

287165,0 

 

0117693 

Інші заходи пов’язані з економічною 
діяльністю (Програма «Залучення 

інвестицій в економіку Бурштинської 

ТГ на 2021-2025 роки »)  

-1000000,0 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту(Міська цільова соціальна 
програма «Розвитку фізичної культури 

і спорту Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 
роки) -100000,0 

 

 0117130 Здійснення заходів із землеустрою -200000,0  

  Відділ освіти і науки    

 
0611010 

Надання дошкільної освіти 
(оплата праці з нарахуваннями) +346700,0 

 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
(оплата праці з нарахуваннями) +806900,0 

 

 

0611141 

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти 

(оплата праці з нарахуваннями) +146400,0 

 

 

0618340 

Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів 

Заходи з охорони підземних вод та  

-283386,0 
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ліквідації джерел їх забруднення: село 
Новий Мартинів від 

Новомартинівського НВК до 

релігійно-історичного цнтру "Гора 
над Дністром"   

  Відділ соціального захисту   

 

0810160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах -56987,84 

 

  Відділ культури   

 

1018340 

Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів 

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: територія церкви Чесног 

Хреста в місті Бурштині (відділ 
культури на Програму розвитку галузі 

культури Бурштинської міської 

територільної громади на 2021-
2023)(в тому числі виготовлення КД)  

-3779,0 
 

  Разом +1000000,00 -1000000,00 

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 
1000000,00 грн. 

1.Врахувати в доходах бюджету: 

1.1.Іншу субвенцію з обласного бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції з 
місцевого бюджету» по загальному фонду 93000,00 та по спеціальному фонду 

319100,00 грн. та спрямувати головним розпорядникам коштів: 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний  
фонд 

сума,грн. 

Спеціальний  
фонд  

сума,грн. 

 Міська рада   

0116011 

Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового фонду 

- Капітальний ремонт в під'їзді 

(заміна вікон) будинку № 16 по 
вулиці Січових Стрільців в м. 

Бурштин Івано-Франківської області 

35000,00грн. 
- Капітальний ремонт в 4-му під'їзді 

(заміна дверей) будинку № 14 по 

вулиці Січових Стрільців в м. 
Бурштин Івано-Франківської області 

16000,00грн. 

Капітальний ремонт в 6-му під'їзді 
(заміна вікон) будинку № 8 по вулиці 

В. Стуса в м. Бурштин Івано-

Франківської області 41300,00грн.  

92300,00 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів 

Придбання дитячого ігрового 
майданчика по вулиці Коновальця 

(двір удинків 7-11) в м. Бурштин 

Івано-Франківської області  

28000,00 

0117461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету : 

-Поточний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Новоселів в селі 
Задністрянське Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області 

30000,00грн. 
-Поточний ремонт дорожнього 

покриття повулиці Лесі Українки в 

селі Задністрянське Івано-
Франківського району Івано-

Франківської області 30000,00грн. 60000,00 

 

0112010 

Багатопрофільнастаціонарна 
медична допомога населенню 

(Капітальний ремонт пологового 

відділення Бурштинського КНП 
"Бурштинськ центральна міська 

лікарня" Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області в м. 
Бурштин Івано-Франківської області)  

49900,00 

0112152 «Інші програми та заходи у сфері 13000,00  
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охорони здоров`я» для встановлення 
дверей в КНП «Бурштинський центр 

первинної мед 

ко-санітарної допомоги 
Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області» для 

Задністрянської Амбулаторії 
загальної практики сімейної 

медицини»( для Бурштинського 

МЦПСД) 
 

 Відділ культури   

1014030 

«Забезпечення діяльності бібліотек» 

для придбання комп’ютера та 
принтера для Бурштинської міської 

бібліотеки для дітей  Івано-

Франківського району Івано-
Франківської області 20000,00 

 

 Відділ освіти   

0611010 

Надання дошкільної освіти 
Придбання мультимедійного 

обладнання для Бурштинського ДНЗ 

№ 1Івано-Франківського району 
Івано-Франківської області  

49900,00 

0611021 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
"Капітальний ремонт частини 

запасного входу-виходу у 

приміщенні Задністрянського ліцею 
Бурштинської міської раи, с. 

Задністрянське, вул. Т. Шевченка, 

буд. 1"  

99000,00 

 РАЗОМ 93000,00 319100,00 

 

1.2.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 
конфлікту на сході України за ККД 41034600 в сум 280000,00грн. та спрямувати 

міській раді за КПКВКМБ 0116082 «Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства»  для придбання у комунальну власність 
житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам. 

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 «Придбання 

ламп освітлення»+25000,00грн.та «Виправлення профілю доріг автогрейдером» сіл 
Коростовичі,Озеряни,Діброва,Сарники +12000,00  та внести зміни до бюджету: 

зменшити бюджетні призначення по міській раді по Програмі соціально-

економічного та культурного розвитку Бурштинської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки:  

За КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» (п.Косіння 

трави за територіями) на суму 33000,00 грн. 
За КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»(Виправлення профілю 

доріг автогрейдером)-4000,00грн. 
 та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» по КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради» +37000,00 грн. 

3.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   

0112112 

Первинна медична допомога 

населенню, що надається 

фельдшерськими, фельдшерсько-
акушерськими пунктами -28948,37 

 

0112113 

Первинна медична допомога 

населенню, що надається 

амбулаторно-поліклінічими 

закладами (відділеннями) +54361,43 

 

0112152 
Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров`я -25413,06 

 

0118220 

Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого 
значення(«Програма фінансування 

мобілізаційних заходів населення та 

заходів з териоріальної оборони на 
2021-2023 роки») -10000,00 

 

0118230 

Інші заходи громадського порядку та 

безпеки (Програма Безпечне місто 
2021-2025 роки Бурштинської міської 

територіальної громади» для 

придбання і встановлення 3-х +1000,00 
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дорожніх дзеркал безпеки ) 

0117370 

Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 

територій 

 Програма «Залучення інвестицій в 

економіку Бурштинської ТГ на 2021-

2025 роки »( проведення експертизи 

проекту об’єкта 
будівництва:коригування робочого 

проекту«Термосанаці будівлі 

головного корпусу КНП БЦМЛ ( 
реконструкція) за адресою Івано-

Франківська область, м.Бурштин , 
вул. Р.Шуевича 15».  

+32472,00 

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю 

Програма «Залучення інвестицій в 
економіку Бурштинської ТГ на 221-

2025 роки »(співфінансування 

проектів)  

-32472,00 

0113131 

Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконння Державної 

цільової соціальної програми 
`Молодь України` -33700,00 

 

0113140 

Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення ітей, 
що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської катасрофи) -26329,00 

 

0116013 

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 
господарства(Заміна аварійних 

ділянок тепломереж по об'єктах) -40000,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 
управління (Програми фінансового 

забезпечення апарату управіння 

Бурштинської міської ради Івано-
Франківської області на 2021-2025 

рр. Придбання електронної системи 

документообігу-9500,00грн, 
придбання арок та 

конвертів+4000,00грн.) -5500,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 
пунктів 

Гірлянди світлодіодні 48640,00 

Святкові ілюмінації(арка) 49900,00 
Новорічна атрибутика 6989,00 

 
48640,00 

56889,00 

0116013 

Забезпечення діяльності 

водопровідно-канлізаційного 

господарства -138673,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів +138673,0 

 

0118340 

Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів  (організація і 

здійснення робіт з екологічної освіти 

зі створенням тематичних 
світлодіодних інсаляцій на тему 

«Екологічного збереження довкілля, 

тваринного і рослинного 
світу»+200000,00грн.)  

+1650000,00 

0117461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету(«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)-1500000,00грн. 
Поточний дрібний ремонт 

вул.Данила Галицького(на ділянці 

від вул.Проектна до пвороту 
вул.Стуса)в м.Бурштин, 

Бурштинської територіальної 

громади, Івано-Франківської області +1000000,00 

-1500000,00 
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0113241 

Забезпечення дільності інших 
закладів у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення(Центр 

«Довір’я» оплата праці з 
нархуваннями) +95000,00 

 

0118220 

Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення 

(Програма «Захисник Вітчизни» на 
підготовку блаків для формування 

особових справ призовників) +5000,00 

 

 Відділ культури   

1011080 

Надання спеціалізованї освіти 

мистецькими школами +405000,00 

 

1010160 

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальнх громадах +9700,00 

 

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек -9700,00  

1014040 

Забезпечення діяльності музїв i 

виставок -29600,00 

 

1014081 

Забезпечення діяльності інших 
закладів в галузі культури і 

мистецтва +29600,00 

 

 Фінансовий відділ   

371940 

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення природоохоронних 

заходів(субвенція Більшівцівській 
селищній територільній громаді)  

-1000000,00 

3719800 

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 

розвитку регонів(для 3 ДПРЧ 

м.Галич УДСНС України в Івано-
Франківській області)  

-650000,00 

3719800 

Субвенція з місевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 
розвитку регіонів (Програма 

«Захисник Вітчизни» субвенція 
Галицькому РТЦКта СП) -5000,00 

 

 Разом +1443111,00 -1443111,00 

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

1443111,00грн. 
4.Внести зміни в рішення міської ради: 

4.1. Від 30 вересня 2021 року  №01/19-21 «Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік» , а саме п.7 викласти в 
новій редакції: 

«Кошти субвенції, виділеної на соціально-економічний розвиток відповідно до  

п.5.2.1. рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету Бурштинської 
територіальної громади на 2021 рік»  в сумі 2 000 000 ,00 грн. спрямувати: 

- на придбання мікроавтобуса +1508500,00 

- придбання новорічної атрибутики +30131,00грн. 
-придбання вивіски світлової+46000,00грн. 

-придбання новорічного декору 23869,00грн. 

- капітальний ремонт доріг+ 300000,00грн. 
- проведення робіт по проекту «Капітальний ремонт приміщень приймального 

відділення КНП «Бурштинська центральна міська лікарня « для влаштування 

комп’ютерного томографа за адресою: вул Шухевича,15, м.Бурштин, Івано-
Франківська область(коректура проекту), електротехнічні рішення-91500,00грн.  

4.2.Від 29 жовтня 2021року №02-20/21 «Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме п.4 викласти в 
новій редакції: 

Кошти субвенції, виділеної 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 

2500000,00 грн. 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). 

4.3.Від 02 березня 2021 року №02/9-21 «Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме  п.3.2. пп.2 
викласти в новій редакції: 

Для надання субвенції УСБУ-20000,00грн., для Галицького ВП ГУНП в Івано-

Франківській області 10000,00грн.( Комплексна Програма профілактики 
злочинності на 2021-2025 роки). 

Внести відповідні зміни до бюджету: 

По фінансовому відділу зменшити призначення за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція 
з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів» на суму 10000,00грн. 

По міській раді збільшити призначення за КПКВКМБ 0118230 «Інші заходи 
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громадського порядку та безпеки» на сум 10000,00грн. 
При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 

10000,00грн. 

5.Частину субвенції виділеної на соціально-економічний розвиток відповідно до 
п.2.2. рішення міської ради від 29 жовтня 2021 року «Про внесення змін до 

бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік» в сумі 

1000000,00грн. 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 №22 від 1.11.2021р.,№24 від 15.11.2021, №25 від 18.11.2021 

ВИСТУПИВ: 
Б.Рибчук- депутат 

міської ради 
Взяв участь в обговоренні проєкту рішення, задав питання 

доповідачу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3474 за основу: 

«за» -23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу проект рішення № 3474 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії та пропозиції (наведено вище) до проєкту рішення  № 3474 

«за» -23  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти зміни до проєкту рішення № 3474 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3474  (Рішення № 01/22-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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 

ДОПОВІЛА: 

М.Назар – 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості                                                    

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної депутатської комісії та 

доповненням комісії:  
1.Зняти з п.1.2. проекту рішення п. «розміщення банерів на бігбордах, придбання 

клею - -10000,00 грн. 

2. Доповнити заходи згідно рішення міської ради від 29 жовтня 2021 року №02-
20/21 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік»: 

2.1. «експертна оцінка і технічний огляд ліфтів» -  +63401,00 грн. 
2.2. «послуги з наклеювання банерів на біг-борди» – +2000,00 грн. 

3.1.Зняти з п. Косіння трави за територіями  - -33000,0 грн. 

3.2. Зняти з п. Виправлення профілю доріг автогрейдером - -4000,0 грн. 
3.3.Направити на делегування повноважень та доведення бюджетних асигнувань на 

виконання бюджетної програми «Про затвердження Програми благоустрою та 

розвитку комунального господарства міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 
роки» на здійснення заходів: 

- «Придбання ламп освітлення» для КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради» - 
+25000,0 грн. 

- «Виправлення профілю доріг автогрейдером» сіл  Коростовичі, Озеряни, Діброва, 

Сарники  - +12000,0 грн. 
4. Зняти з п. Заміна аварійних ділянок тепломереж по об'єктах - -40 000,0 грн. 

5. Доповнити п.Придбання святкова ілюмінація (арка) - +49900,0 грн. 

6. Доповнити п.Придбання гірлянд світлодіодних - +48640,0 грн.   
7. Доповнити п. Придбання новорічної атрибутики – + 37120,0 грн.    

8. Доповнити п. Придбання вивіска світлова - +46000,0 грн.      

9. Доповнити п. Придбання новорічний декор - +23869,0 грн. 

Протокол №25 від 18.11.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3479 за основу: 

«за» -21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу проєкт рішення № 3479 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проєкту рішення (наведені вище) № 3479   

«за» -22 

«проти» - 0 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 3479 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3479 (Рішення № 02/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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» 

ДОПОВІЛА: 

І. Фітак - 

начальник відділу 

кадрової роботи та 

військового обліку 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії з питань фінансів, бюджету…, а саме: в 

частині п.1,4.,2.8.,2.2. та прийняти на черговій  сесії.   

П. 1.3. і 2.6. не підтримано. і рекомендує прийняти його на 

черговій сесії.  
Протокол № 25 від 18.11.2021 
 

Разом з тим, зазначено, що відповідно до Службової записки 

(І.Фітак) від 19.11.2021 про зняття з розгляду пунктів 1.3 і 2.6 

проекту рішення № 3480 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3480  за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3480 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії та зазначені вище, до проєкту рішення№ 3480: 

«за» -21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, проєкт рішення № 3480 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3480 (Рішення № 03/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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» 

ДОПОВІЛА: 

С. Коцур - 

начальник відділу 

соціального захисту 

населення 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії з питань гуманітарної сфери, яка 

запропонувала зміни а саме: 

В «Паспорті» проекту рішення в пункті 1 розділу 2 внести такі 

зміни:  

«Учаснику АТО/ООС -10000грн., дружині учасника АТО/ООС -

7000 грн., на кожну дитину - 5000 грн.» Протокол №17 від 19.11.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3340 за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3340 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії до проєкту № 3340: 

«за» -23 

«проти» - 0 

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

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 3340 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3340 (Рішення № 04/22-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
5. Проєкт № 3476 Про затвердження «Програми соціального  захисту населення на 

2022-2026 роки Бурштинської  міської територіальної громади» 

ДОПОВІВ: 

С. Коцур - 

начальник відділу 

соціального захисту 

населення 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії з питань гуманітарної політики а саме: В 

«Паспорті» проекту рішення в пункті  1 розділу 1  внести такі 

зміни: 

-Одноразова грошова допомога на лікування онкохворих громадян 

в залежності від ступеня тяжкості та тривалості захворювання – в 

розмірі до 20000 грн.,включно 20000 грн. - за рішенням комісії. 

-Одноразова грошова допомога на лікування інших категорій 

громадян -  в розмірі  до 5000 грн., включно 5000 грн. - за 

рішенням комісії. Протокол №17 від 19.11.2021 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Андрієшин – 

міський голова 

 

Взяли участь в обговоренні проекту рішення, задали 

питання доповідачу, висловили позиції щодо проекту В.Чуйко – 

заступник міського 

голови 

ВИСТУПИВ: 
І.Харів – депутат 

міської ради 

Який наголосив на пропозиціях комісії з питань гуманітарної 

сфери 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3476 за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3476 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії (наведені вище) до проєкту № 3476: 

«за» -10 

«проти» - 0 

«утрим.» - 11 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Зміни не прийнято, оскільки не отримано необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів - Проєкт № 3476 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3476 (Рішення № 06/20-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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 

ДОПОВІВ: 

В.Василик - 

директор КНП 

«БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ». 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним висновком 

постійної депутатської комісії 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3477 (Рішення № 06/22-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

Прийняти рішення № 06/22-21 в цілому (рішення додається) 

 



20 
 

СЛУХАЛИ: 

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 

ДОПОВІВ: 

В.Василик - 

директор КНП 

«БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним висновком 

постійної депутатської комісії 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Андрієшин – 

міський голова 

Взяли участь в обговоренні проекту рішення, задали 

питання доповідачу, висловили позиції щодо 

обговорюваного проекту, зокрема про оптимізацію будівель 

Бурштинської ЦМЛ (поліклініки) 

І.Харів - депутат 

міської ради 

О.Король – депутат 

міської ради 

ВИСТУПИВ: 
З.Савчак – депутат 

міської ради 

ВИСТУПИЛА: 

Т.Сенчина - 
депутат міської 

ради 

Зазначила та закликала усіх причетних до галузі медицини, в тому 

числі заступника директора, завідувача поліклініки – активніше 

включатися в роботу щодо розвитку медицини в громаді 

ВИСТУПИВ: 

Б.Рибчук – депутат 

міської ради 

Вніс пропозицію – включити в протокол доручення: 

- директору, заступнику директора та завідувачу поліклініки 

підготовити і надати інформацію (орієнтовно за 1 місяць) про 

плани реформи КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» (в т.ч. переходу поліклініки до стаціонарного корпусу 

лікарні), програму розвитку. 

ВИСТУПИВ: 

В.Мацьків - 

депутат міської 

ради 

Задав питання щодо спеціалістів із розшифрування КТ 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3478 (Рішення № 07/22-21) в цілому: 

«за» - 24  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
8. Проєкт № 3428 Про затвердження Положення про публічні електронні 

консультації та опитування в Бурштинській територіальній громаді 

ДОПОВІЛА: 

О.Кравчишин – 

начальник 

організаційного 

відділу 

   Ознайомила з проєктом рішення та позитивними висновками 

постійних депутатських комісій, а також зауважила про технічні 

правки в проєкті рішення (в т.ч. в назві відділу) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3428 (Рішення № 08/22-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
9. Проєкт № 3429 Про затвердження Положення про функціонування офіційного 

веб-сайту Бурштинської міської ради 

ДОПОВІЛА: 

О.Кравчишин – 

начальник 

організаційного 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними висновками 

постійних депутатських комісій, а також зауважила про технічні 

правки в проєкті рішення (в т.ч. в назві відділу) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3429 (Рішення № 09/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
10. Проєкт № 3431 Про виконання міської програми «Відкрите місто – влада для 

людей» за 2021 рік 

ДОПОВІЛА: О.Кравчишин – Ознайомила з проєктом рішення та позитивними висновками 
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начальник 

організаційного 

відділу 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3431 (Рішення № 10/22-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
11. Проєкт № 3473 Про затвердження Програми цифрової трансформації 

Бурштинської територіальної громади на 2022-2024 роки 

ДОПОВІЛА: 

О.Кравчишин – 

начальник 

організаційного 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними висновками 

постійних депутатських комісій, а також зауважила про технічні 

правки в проєкті рішення (в т.ч. в назві відділу) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3473 (Рішення № 11/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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» 

ДОПОВІЛА: 

М.Михайлишин – 

начальник 

юридичного відділу. 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії - де рішення не прийнято 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.Сенчина - 
депутат міської 

ради 

Взяли участь в обговоренні проекту рішення, задали 

питання доповідачу, висловили позиції щодо проекту, 

зокрема щодо повноважень посадової особи - головного 

спеціаліста, щодо фінансування 

В.Андрієшин – 

міський голова 

І.Дулик - депутат 

міської ради 

П.Ковальчук - 
депутат міської 

ради 

О.Король - депутат 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3432 в цілому: 

«за» - 13 

«проти» - 0 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

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

Проєкт № 3432 

СЛУХАЛИ: 

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 

ДОПОВІЛА: 
М.Козар – депутат 

міської ради 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3425 в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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

організацією об’єднання громадян «Твори добро» в м. Бурштин по вул. 

Міцкевича,43 

ДОПОВІВ: 
В.Копаниця – 

начальник 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками  комісії:  
1.В назві рішення слово «припинити» замінити на «внесення змін 
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земельно-

екологічного 

відділу 

до»; 

2.В мотивувальній частині слово «припинити» замінити на 

«зменшення орендної плати та внесення змін» та доповнити «та 

Рішення №2009214600003 Головного Управління ДПС в Івано-

Франківській області про внесенням 28.01.2020 року до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій Організації об’єднання 

громадян «Твори добро» (код ЄДРПОУ 43457529)», ст. 133 

Податкового кодексу України; 

3.В пункті 1 замінити «Припинити з організацією об’єднання 

громадян «Твори добро» з (код ЄДРПОУ 43457529) договір 

оренди земельної ділянки від 21.10.2021 року» на Внести зміни в 

Договір оренди землі від 14.05.2019 року, номер запису про інше 

речове право 31967939 від 07.06.2019 року, вилучити «на підставі» 

та доповнити «в пункті 8 замінити: «Договір укладено на 5 (п’ять) 

років» на «Договір укладено на 10 (десять) років з правом 

пролонгації» 

- пункт 9 викласти в такій редакції:  

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 

19 847,91 гривень (дев’ятнадцять тисяч вісімсот сорок сім гривень 

дев’яносто одна копійка) за рік, що складає 3 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки»; 

- В пункті 2 «Надати дозвіл організації  об’єднання громадян 

«Твори добро» на розробку проєкту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки із земель  для  

будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови (КВЦПЗ 03.15) на землі  для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони  здоров’я та соціальної 

допомоги ( КВЦПЗ 03.03) з передачею в постійне користування» 

замінити на «Міському голові в місячний термін укласти 

Додаткову угоду до Договору оренди землі від 14.05.2019 року, 

номер запису про інше речове право 31967939 від 07.06.2019 

року» та винести на розгляд сесії. Протокол №19 від 19.11.2021 

ВИСТУПИЛА: 

Т.Сенчина – 

депутат міської 

ради 

Надала пропозицію внести зміни і включити громадські 

організації (релігійного спрямування) до переліку організацій, 

яким зменшено орендну плату за землю 

ВИСТУПИЛИ: 

І.Дулик- депутат 

міської ради 

Взяли участь в обговоренні проекту рішення, задали 

питання доповідачу, висловили позиції щодо проекту 

Р.Іванюк – 

секретар ради 

В.Андрієшин – 

міський голова 

о.Дмитро – декан 

Бурштинського 

деканату УГКЦ 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3475 за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3475 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії до проєкту рішення (наведені вище) № 3475: 

«за» -24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, до Проєкту № 3475 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

Про прийняття проєкту рішення № 3475 (Рішення № 13/22-21) в цілому: 

«за» -24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

Прийняти рішення № 13/22-21 в цілому (рішення додається) 
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ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 
- міський голова 

Оголосив перерву, відповідно до регламенту 

 

Оголошено перерву на 15 хвилин 
 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3362 (Рішення № 14/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3363  (Рішення № 15/22-21) в цілому: 

«за» -22  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3375 (Рішення № 16/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Прийняти рішення № 16/22-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3376  (Рішення № 17/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
 

Прийняти рішення № 17/22-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3381 (Рішення № 18/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3389  (Рішення № 19/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3402  (Рішення № 20/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3409  (Рішення № 21/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

СЛУХАЛИ: 

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.) 

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 № 3410 (Рішення № 22/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3442  (Рішення № 23/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3470 (Рішення № 24/22-21) в цілому: 

«за» -22  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3471(Рішення № 25/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) (повторний розгляд) 

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) 

ВИСТУПИВ: 

І.Дулик – депутат 

міської ради 
Взяв участь в обговоренні проекту рішення, задав питання 

доповідачу, висловив позицію щодо проекту, зокрема 

отримання інформації про право на зем.ділянку 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 3308   в цілому 
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(рішення - 2/3 голосів від загального складу ради): 

«за» - 14 

«проти» - 2 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення не прийнято, оскільки не отримано 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» - 15 

«проти» - 4 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято – відхилено проект рішення, оскільки не отримано необхідної 

більшості голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та 

міський голова, Проєкт № 3308 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3343 (Рішення № 26/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3344  (Рішення № 27/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3345  (Рішення № 28/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

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 № 3346 (Рішення № 29/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3347 (Рішення № 30/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

   ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3348  (Рішення № 31/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

О.Кобель – депутат 

міської ради 

Повідомив про наявність конфлікту інтересів і наголосив, що не 

буде брати участі у обговоренні і голосуванні за даним проектом 

рішення (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3349  (Рішення № 32/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

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 № 3350 (Рішення № 33/22-21) в цілому: 

«за» -16  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3351  (Рішення № 34/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3352  (Рішення № 35/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3353  (Рішення № 36/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3354  (Рішення № 37/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 37/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3355  (Рішення № 38/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 38/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3356  (Рішення № 39/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3357  (Рішення № 40/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 40/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3358 (Рішення № 41/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

 

Прийняти рішення № 41/22-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3359  (Рішення № 42/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3360  (Рішення № 43/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3361 (Рішення № 44/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 44/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3364  (Рішення № 45/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Прийняти рішення № 45/22-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3365  (Рішення № 46/22-21) в цілому: 

«за» -21  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 46/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3366  (Рішення № 47/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3367  (Рішення № 48/22-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3368  (Рішення № 49/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 49/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

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 № 3369  (Рішення № 50/22-21) в цілому: 

«за» -21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 50/22-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3370  (Рішення № 51/22-21) в цілому: 

«за» -19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 51/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3371  (Рішення № 52/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 52/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3372 (Рішення № 53/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 53/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3373 (Рішення № 54/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 54/22-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3374  (Рішення № 55/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 55/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3377  (Рішення № 56/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 56/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3378  (Рішення № 57/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 57/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3379  (Рішення № 58/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Прийняти рішення № 58/22-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.)   

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3380  (Рішення № 59/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 59/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3382  (Рішення № 60/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 60/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3383  (Рішення № 61/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 61/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3384  (Рішення № 62/22-21) в цілому: 

«за» -21  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 62/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

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 № 3385 (Рішення № 63/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 63/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3386  (Рішення № 64/22-21) в цілому: 

«за» -22  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 64/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3387  (Рішення № 65/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 65/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3388  (Рішення № 66/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 66/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: 

В пункті 4 Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

заступника голови комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою замінити Мар’яну Федів на Петра Савку та винести 

на розгляд сесії. Протокол №19 від 19.11.2021 
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ВИСТУПИЛА: 

М.Федів – депутат 

міської ради 

Повідомила про наявність конфлікту інтересів і наголосила, що не 

буде брати участі у обговоренні і голосуванні за даним проектом 

рішення (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3390  (Рішення № 67/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 67/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3391  (Рішення № 68/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3392  (Рішення № 69/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 69/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3393  (Рішення № 70/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
 

Прийняти рішення № 70/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3394 (Рішення № 71/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 335 (Рішення № 72/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 72/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3396  (Рішення № 73/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

Прийняти рішення № 73/22-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3397  (Рішення № 74/20-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

Прийняти рішення № 74/22-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3398  (Рішення № 75/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 75/22-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3399  (Рішення № 76/22-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 76/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3400 (Рішення № 77/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 77/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3401 (Рішення № 78/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 78/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Ферштей А.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3403  (Рішення № 79/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 79/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

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 № 3404  (Рішення № 80/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 80/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3405  (Рішення № 81/22-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 81/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3406  (Рішення № 82/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 82/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3407 (Рішення № 83/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 83/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3408  (Рішення № 84/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 84/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3411  (Рішення № 85/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3412  (Рішення № 86/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 86/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3413  (Рішення № 87/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 87/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3415 (Рішення № 88/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

Прийняти рішення № 88/22-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3416 (Рішення № 89/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 89/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3417  (Рішення № 90/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 90/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3418  (Рішення № 91/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 91/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у 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 № 3419  (Рішення № 92/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Прийняти рішення № 92/22-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3420 (Рішення № 93/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 93/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3421  (Рішення № 94/22-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3422  (Рішення № 95/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 95/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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

Бовшівського старостинського округу 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 № 3424  (Рішення № 96/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 96/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 
начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 3433 (Рішення № 97/22-21) в цілому: 
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«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 97/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3434 (Рішення № 98/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 98/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

О.Кобель - депутат 

міської ради 

Повідомив про наявність конфлікту інтересів і наголосив, що не 

буде брати участі у обговоренні і голосуванні за даним проектом 

рішення (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3435 (Рішення № 99/22-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 99/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3436  (Рішення № 100/22-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 100/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3437  (Рішення № 101/22-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 101/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

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, не 

буде брати участі у обговоренні і голосуванні за даним проектом 

рішення (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3438 (Рішення № 102/22-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 102/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3439  (Рішення № 103/22-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 103/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3440  (Рішення № 104/22-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 104/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3441  (Рішення № 105/22-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 105/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3443 (Рішення № 106/22-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 106/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3444  (Рішення № 107/22-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 107/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3445  (Рішення № 108/22-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 108/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3446  (Рішення № 109/22-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 109/22-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3447 (Рішення № 110/22-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 110/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3448  (Рішення № 111/22-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 111/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3449  (Рішення № 112/22-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 112/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3450  (Рішення № 113/22-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

 

Прийняти рішення № 113/22-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3451(Рішення № 114/22-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 114/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ВИСТУПИВ: 

Р.Іванюк – 

секретар міської 

ради 

Зазначив, що відповідно до Службової записки начальника 

земельно-екологічного відділу В.Копаниці про наявність 

конфлікту інтересів (повідомлення додається) – для доповіді за 

проектом рішення запросив заступника міського голови І.Драгуна 

ДОПОВІВ: 

І.Драгун – 

заступник міського 

голови 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3452 (Рішення № 115/22-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3453  (Рішення № 116/22-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 116/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3454  (Рішення № 117/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

Прийняти рішення № 117/22-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3455 (Рішення № 118/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 118/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3456  (Рішення № 119/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 119/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3457  (Рішення № 120/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 120/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3458  (Рішення № 121/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 121/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

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 № 3459 (Рішення № 122/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 122/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3460 (Рішення № 123/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 123/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3461  (Рішення № 124/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 124/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3462  (Рішення № 125/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 125/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3463 (Рішення № 126/22-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 126/22-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій. 

Одночасно зазначив, що в проекті рішення допущена технічна 

помилка, а саме в пункті 3 проекту – після слів: - від нормативно-

грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення,  

тому запропонував замінити на: 

- від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3464 за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3464 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (запропоновані та наведені вище) до проєкту рішення № 3464: 

«за» -21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати зміни до проєкту № 3464 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3464  (Рішення № 127/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 127/22-21 в цілому (рішення додається) 

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

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

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3465 (Рішення № 128/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 128/22-21 в цілому (рішення додається) 

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

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

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3466  (Рішення № 129/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 129/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

132. 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.) 

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 № 3468 (Рішення № 130/22-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 130/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

133. 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 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3469  (Рішення № 131/22-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 131/22-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

134. 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.)" 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій, а саме: 

В пункті 1 зменшити площу до 1,0 га, та винести на розгляд сесії. 
Протокол №19 від 19.11.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2692 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2692 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії до проєкту № 2692: 

«за» -14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 7 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати зміни, до Проєкту № 2692 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2692  (Рішення № 132/22-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 132/22-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 135. Відповіді на депутатські запити 

ДОПОВІВ: 

Р.Іванюк 

- секретар 

міської ради 

Про інформацію на депутатський запит Б.Рибчука від 05.10.2021 –  

щодо процедури та відповідність розгляду на першому пленарному 

засіданні 19 Сесії міської ради 30.09.2021 проекту рішення міської 

ради від 10.08.2021 № 2963 «Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадяни Чиж Г.М., Бублінська Л.Д.). 

(інформація надана запитувачу) 

ГОЛОСУВАЛИ: Про взяття до відома відповіді та зняття з контролю депутатського запиту Б.Рибчука – 
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(процедурне рішення  - 1/3 голосів від загального складу ради): 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти (взяти до відома) відповідь та зняти з контролю депутатський запит 

 

СЛУХАЛИ: 
136. Депутатські запити: 

136.1. Депутатський запит Т.Сенчини 

ДОПОВІЛА: 

Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Щодо заходів з формування інвестиційного паспорту міської 

територіальної громади та інформації щодо причин припинення 

діяльності створеної радою АМЕР м.Бурштина (додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття (підтримання) запиту – процедурне рішення: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення – підтримати депутатський запит 

 136.2. Депутатський запит Б.Рибчук 

ДОПОВІВ: 

Богдан Рибчук, 

депутат міської  

ради 

Про надання інформації про: 

- виконання пункту 7 рішення міської ради від 07.06.2021 

№ 06/13-21 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021 рік»; 

- виконання підпункту 1.1. рішення міської ради від 30.07.2021         

№ 03/16-21 «Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття (підтримання) запиту – процедурне рішення: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення – підтримати депутатський запит 

 

СЛУХАЛИ: 137. Різне 

ВИСТУПИВ: 

Р.Іванюк 

- секретар міської ради 

Повідомив присутніх та запросив взяти участь у заходах – 

поминальна панахида із вшанування пам’яті жертв 

голодомору в Україні – 27.11.2021, Церква Св.Йосафата 

 

ВИСТУПИВ: 
Р.Іванюк – секретар 

міської ради 

Оголосив двадцять другу Сесію міської ради восьмого 

скликання закритою 

 

Примітка: відеотрансляцію двадцять другої Сесії міської ради восьмого скликання розміщено на 

офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Онлайн-сервіси». 

 

 

Міський голова                                                                               Василь АНДРІЄШИН 

 


