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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцять п’ятої Cесії міської ради восьмого скликання 

Від 24 грудня 2021 року                                                                                          м. Бурштин 

Початок: 09:00 

Закінчення: 16:00 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

Присутні на сесії: 
- міський голова Василь Андрієшин; 
- 26 (двадцять шість) депутатів міської ради (список додається) 

ВИСТУПИВ: 
В.Андрієшин- 

міський голова 

Оголосив двадцять п’яту  Сесію міської ради восьмого скликання 

відкритою 

ВИСТУПИВ: 
Р.Іванюк – 

секретар ради 

Зазначив про пропозиції щодо змін до проекту Порядку денного 

Сесії, а саме: 
 

- відповідно до службової записки начальника земельного 

екологічного відділу про зняття з порядку денного проект рішення 

№ 3556 «Про відмову у наданні дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (громадянин Кицька 

В.О.)»; 
 

- замінити доповідача у Проекті рішення № 3561 «Про 

затвердження Положення про відділ цифрової трансформації та 

інформаційної діяльності» - замість О.Кравчишин, начальника 

організаційного відділу, включити Василя Коваля, системного 

адміністратора організаційного відділу; 
 

- відповідно до службової записки заступника міського голови 

В.Чуйка включити в Порядок денний 25 Сесії проект рішення      

№ 3645 «Про безоплатне прийняття у комунальну власність 

Бурштинської об’єднаної територіальної громади об`єкта 

соціальної інфраструктури державної форми власності та об’єктів 

соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО»; 
 

- врахувати технічною помилкою нумерацію у Порядку денному, 

у розпорядженні від 13.12.2021 № 722 Про скликання 25 сесії 

Бурштинської міської ради» (в кінці земельних питань) 

ВИСТУПИВ: 
Б.Рибчук – депутат 

міської ради 

Наголосив на висновок комісії законності та етики про зняття 

проекту № 3482 «Про затвердження Положення про сектор 

містобудування та архітектури» - запропонував поставити його на 

голосування 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний двадцять п’ятої сесії міської ради восьмого скликання 

ВИСТУПИВ: 

В.Андрієшин- 

міський голова  

 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт Порядку денного 

двадцять п’ятої  чергової сесії міської ради восьмого скликання: 

1.Проєкт № 3644  Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 
2022 рік; 

2.Проєкт № 3484 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 
Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 

3.Проєкт № 3636 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; 

4.Проєкт № 3637 Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік. 
Доповідач: Марія Назар - начальник відділу економіки і промисловості. 

5.Проєкт № 3523 Про умови оплати праці міського голови на 2022 рік; 

6.Проєкт № 3635 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 
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обліку. 
7.Проєкт № 3561 Про затвердження Положення про відділ цифрової трансформації 

та інформаційної діяльності. 

  Доповідач:Олена Кравчишин – начальник організаційного відділу. 
8.Проєкт № 3482 Про затвердження Положення про сектор містобудування  та 

архітектури 

9.Проєкт № 3485 Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку 
території Бурштинської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. 

 Доповідач: Тетяна Білоока - завідувач сектору містобудування та  архітектури. 
10.Проєкт № 3614 Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022 рік; 
11.Проєкт № 3615 Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни 

вікон та дверей у багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік; 
12. Проєкт № 3631 Про безоплатну передачу транспортного засобу на баланс КНП 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»; 

13.Проєкт № 3632 Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 
підприємств Бурштинської міської ради на 2022 рік. 

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

14.Проєкт № 3643  Про доповнення до цільової Програми соціального захисту і 
підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,захисту їх 

житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2021-

2025 роки Бурштинської міської територіальної громади. 

Доповідач: Світлана Козар - начальник служби у справах дітей. 

15.Проєкт № 3481 Про програму поводження з тваринами та регулювання 

чисельності безпритульних    тварин на території Бурштинської міської 
територіальної громади на 2022 -2025 роки. 

  Доповідач:Тетяна Сенчина – депутат міської ради. 

16.Проєкт № 3639 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 
11.12.2020 № 12/2-20 «Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на 

території Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»; 

17.Проєкт № 3638 Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з 
місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2021 рік. 

   Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
 

Земельні питання 

18.Проєкт № 3494 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Яковишин О.Л.) 

19.Проєкт № 3495 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Кобель І.А.) 

20.Проєкт № 3516 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Микитин Д.С.) 

21.Проєкт № 3519 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Наритник Ю.С.) 

22.Проєкт № 3520 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин  Калин І.П.) 
23.Проєкт № 3609 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Іжицький Б.М.) 
24.Проєкт № 3524 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, розташованих на території  Львівської та Івано-Франківської 

областей, з подальшим вилученням, відчуженням для суспільних потреб чи 
мотивів суспільної необхідності та надання їх у постійне користування державному 

підприємству НЕК «Укренерго» із зміною цільового призначення для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі електричної енергії 
25.Проєкт № 3486 Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Задністрянське Бурштинської міської територіальної 

громади 
26.Проєкт № 3487 Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Куничі Бурштинської міської територіальної громади 

27.Проєкт № 3488 Про затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель села Коростовичі Бурштинської міської територіальної 

громади 

28.Проєкт № 3489 Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 
власності в м.Бурштин по вул. Валова (територія Єврейського кладовища) 

29.Проєкт № 3490 Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту с. Бовшів Бурштинської міської ради Івано-
Франківського району  Івано-Франківської області 

30.Проєкт № 3491 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту села Різдвяни 
Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківської області 

31.Проєкт № 3492 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту села Бовшів 
Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківської області 
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32.Проєкт № 3522 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту села Різдвяни 

Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківської області 

33.Проєкт № 3525 Про затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок НЕК «Укренерго» у місцях встановлення опор 

повітряної лінії 330кВ Західноукраїнська-Богородчани 

34.Проєкт № 3559 Про затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель села Насташине Бурштинської міської територіальної 

громади 

35.Проєкт № 3595 Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) м.Бурштин (громадянин Заставний Ф.С.)   

36.Проєкт № 3623 Про надання попереднього погодження громадянину  Оршуляку  
Мар’яну Ярославовичу  на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення незавершеного будівництва в м .Бурштині по  вул .Зелена,  45 А 

37.Проєкт № 3624 Про надання попереднього погодження громадянину 
Бронецькому  Ігорю  Михайловичу на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для обслуговування нежитлової будівлі в м. 

Бурштині по вул. Нова,36 
38.Проєкт № 3625 Про надання попереднього погодження громадянину  Оршуляку  

Мар’яну Ярославовичу  на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення незавершеного будівництва в м.Бурштині по вул. С.Бандери, 126 Б 
39.Проєкт № 3626 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. 

С.Бандери,105-а (ФОП Ліуш П.І.) 

40.Проєкт № 3627 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, 

вул.Міцкевича,42 (громадянка Іванців Н.С.) 
41.Проєкт № 3628 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в с.Насташине, вул 

.Б.Хмельницького,25 (громадянка Мазур Г.М.) 
42.Проєкт № 3629 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (громадянин Куйбіда М.А.) 

43.Проєкт № 3634 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби в селі Насташине, 

Івано-Франківського району, Івано-Франківської області (громадянину 

Михайлишину Степану Петровичу) 
44.Проєкт № 3640 Про відмову в поновленні договору оренди земельної  ділянки 

приватному підприємцю Дулик Євгенії Тимофіївні в м. Бурштин по вул. 
Калуська,б/н та переведення земельної ділянки в землі запасу Бурштинської 

міської ради 

45.Проєкт № 3496 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 Кобель І.А.) 
46.Проєкт № 3498 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 
власність (громадянин Кобель А.Г.) 

47.Проєкт № 3503 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 Бартків С.І.) 

48.Проєкт № 3504 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 Ватуйчак О.В.) 
49.Проєкт № 3505 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 Цимбаліста-Галич Н.Р.) 

50.Проєкт № 3506 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 Цимбаліста-Галич Н.Р.) 

51.Проєкт № 3507 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 Курляк Р.О.) 
52.Проєкт № 3508 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 Курляк Р.О.) 

53.Проєкт № 3509 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 Курляк Р.О.) 

54.Проєкт № 3510 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 Курляк Р.О.) 
55.Проєкт № 3511 Про затвердження технічної документації із землеустрою 
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встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Цимбалістий В.Є.) 

56.Проєкт № 3512 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 Гнатюк М.М.) 
57.Проєкт № 3513 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 Гнатюк М.М.) 

58.Проєкт № 3514 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 Білик Л.В.) 

59. Проєкт № 3515 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 Білик Л.В.) 
60.Проєкт № 3517 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 Микитин 

Д.С.) 

61.Проєкт № 3526 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 
Тростянецький Р.Ф.) 

62.Проєкт № 3527 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  Тростянецький Р.Ф.) 

63.Проєкт № 3528 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 Стецик М.В.) 
64.Проєкт № 3529 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 Стецик М.В.) 

65.Проєкт № 3530 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 Стецик М.В.) 
66.Проєкт № 3531 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 Стецик М.В.) 

67.Проєкт № 3532 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 Стецик М.В.) 

68.Проєкт № 3533 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 Ковалишин 
І.А.) 

69.Проєкт № 3534 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 Роїк І.В.) 

70. Проєкт № 3535 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 Роїк І.В.) 

71.Проєкт № 3536  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 Роїк І.В.) 

72.Проєкт № 3545 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення садівництва з передачею у приватну власність (громадянин Перепічка 

А.М.)  

73.Проєкт № 3546 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 Шмігель Г.М.) 
74. Проєкт № 3547 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 Шмігель Г.М.) 
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75.Проєкт № 3549 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   Побуцька Г.Й.) 
76.Проєкт № 3550 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   Побуцька Г.Й.) 

77.Проєкт № 3558 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 

(громадянки Бойцун  Г.С.) 

78.Проєкт № 3562 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 Кобель П.Г.) 
79.Проєкт № 3564 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  Веренька М.С.) 

80.Проєкт № 3565 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 Веренька М.І.) 

81. Проєкт № 3566 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  Веренька М.С.) 
82.Проєкт № 3567 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  Веренька М.С.) 

83.Проєкт № 3568 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 Веренька 

М.С.) 
84.Проєкт № 3569 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянин          Веренька М.С.) 

85.Проєкт № 3576 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 Робур М.М.) 
86.Проєкт № 3577 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 Робур М.М.) 

87.Проєкт № 3578 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 Торконяк Г.І.) 

88.Проєкт № 3579 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 Торконяк Г.І.) 
89.Проєкт № 3580 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 Торконяк Г.І.) 

90.Проєкт № 3581 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 Торконяк Г.І.) 

91. Проєкт № 3582 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 Рибій Й.І.) 
92.Проєкт № 3583 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 Рибій Й.І.) 

93.Проєкт № 3586 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 Івасин Н.Б. ) 

94.Проєкт № 3587 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 Левицька О.І.) 
95.Проєкт № 3588 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
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встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Левицька О.І.) 

96.Проєкт № 3589 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 Левицька О.І.) 
97.Проєкт № 3590 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 Левицька О.І.) 

98.Проєкт № 3591 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 Левицька О.І.) 

99.Проєкт № 3592 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 Шмігель Г.М.) 
100.Проєкт № 3593 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Шмігель Г.М.) 
101.Проєкт № 3594 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 Шмігель Г.М.) 

102.Проєкт № 3642 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 Виваль В.Є.) 

103.Проєкт № 3499 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Різник Г.С.) 

104.Проєкт № 3500 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Мицак І.М.) 

105.Проєкт № 3518 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Король Н.М.) 
106.Проєкт № 3521 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Романів М.С.) 
107.Проєкт № 3537 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Лежичка А.М.) 
108.Проєкт № 3538 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Лежичка А.М.) 
109.Проєкт № 3539 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Лежичка А.М.) 
110.Проєкт № 3540 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Лежичка А.М.) 
111.Проєкт № 3541 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Лежичка А.М.) 
112.Проєкт № 3542 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Лежичка А.М.) 
113.Проєкт № 3543 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка  Мацькевич Н.Ю.) 
114.Проєкт № 3544 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Чуйко Т.І.) 

115.Проєкт № 3548 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  з 

передачею у власність із земель запасу  (громадянин  Абрамов В.А.) 
116.Проєкт № 3551 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Олійник Я.Є.) 
117.Проєкт № 3552 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Олійник Я.Є.) 
118.Проєкт № 3553 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Олійник Я.Є.) 
119.Проєкт № 3554 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Олійник Я.Є.) 
120.Проєкт № 3555 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 



7 
 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянин Олійник Я.Є.) 

121.Проєкт № 3556 Про відмову у наданні дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (громадянин Кицька В.О.) 

122.Проєкт № 3557 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка  Іванків І.В.) 

123.Проєкт № 3563 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Кучинська Г.М.) 

124.Проєкт № 3573 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин  Головашкін В.А.) 

125.Проєкт № 3574 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка   Головашкіна О.М.) 

126.Проєкт № 3575 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин  Заброда Д.Л.) 

127.Проєкт № 3584 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин  Мартинів В.М.) 

128.Проєкт № 3585 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Ковалишин М.П.) 

129.Проєкт № 3596 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею 

у  власність (громадянка Кудін М.П.) 

130.Проєкт № 3597 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею 

у  власність (громадянка Панюш Н.В.) 

131.Проєкт № 3598 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею 

у  власність (громадянка Романів М.В.) 

132.Проєкт № 3599 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Сидорук  О.І.) 
133.Проєкт № 3600 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Бачкур М.А.) 
134. Проєкт № 3601 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка   Романів М.С.) 
135.Проєкт № 3602 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка  Якимів І.І.) 
136.Проєкт № 3603 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Коцур М.М.) 
137.Проєкт № 3604 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Сикута М.П.) 
138.Проєкт № 3605 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин  Полозяк В.П.) 
139.Проєкт № 3610 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка  Опацька В.Р.) 
140.Проєкт № 3611 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Позняков О.С.) 
141.Проєкт №  3612 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Панікаревич О.В.) 

142. Проєкт № 3613 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Тіцький В.М.) 
143.Проєкт № 3617 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Романів Р.І.) 
144. Проєкт № 3618 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Романів Р.І.) 
145.Проєкт № 3641 Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (громадянин Непорадний І.І.) 
146.Проєкт № 3493 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 Стефанів Л.І. ) 
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147.Проєкт № 3497 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 Николяк Я.Я. ) 
148.Проєкт № 3501 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 Ковалишин М.П. ) 

149.Проєкт № 3502 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 Ковалишин М.П. ) 

150.Проєкт № 3560 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  Кліщ О.С.) 
151.Проєкт № 3570 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 Цимбаліста С.М. ) 

152.Проєкт № 3571 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 Цимбаліста С.М. ) 

153.Проєкт № 3572 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 Цимбаліста С.М. ) 
154.Проєкт № 3606 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 Любунів М.В.) 

155. Проєкт № 3607 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  Іванків М.О. ) 

156. Проєкт № 3608 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  Іванків М.О. ) 

157.Проєкт № 3616 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 Романів Р.І. ) 

158.Проєкт № 3619 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 Романів Р.І. ) 
159.Проєкт № 3620 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 Романів Р.І. ) 

160.Проєкт № 3621 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 Романів Р.І. ) 

161. Проєкт № 3622 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 Романів Р.І.) 
162. Проєкт № 3630 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 (громадянка ( Сталащук 

О.М.) 

163.Проєкт № 3633 Про надання дозволу на виготовлення технічної документаціїіз 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельноїділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка)з передачею у власність (громадянка  
Романів М.С.) 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

164.Відповіді на депутатські запити. 
165.Депутатські запити. 

166.Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного двадцять п’ятої Сесії міської ради восьмого 

скликання за основу: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 



9 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний двадцять п’ятої сесії міської ради восьмого скликання за 

основу 

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни до Порядку денного двадцять п’ятої сесії восьмого скликання запропоновані 

секретарем ради (наведені вище): 

«за» - 18 

«проти» - 2 

«утрим.» - 3 

 (Результати поіменного голосування додаються) 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни до проєкту Порядку денного 

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни до Порядку денного двадцять п’ятої сесії восьмого скликання запропоновані 

депутатом міської ради Б.Рибчуком (наведені вище): 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 9 

 (Результати поіменного голосування додаються) 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни запропоновані Б.Рибчуком до проєкту Порядку денного 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного двадцять п’ятої Сесії міської ради 8-го 

скликання в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти Порядок денний двадцять п’ятої сесії міської ради 8-го скликання в редакції: 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити проєкт Порядку денного двадцять п’ятої сесії міської ради восьмого скликання в 

новій редакції: 

1.Проєкт № 3644  Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік; 

2.Проєкт № 3484 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 

3.Проєкт № 3636 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; 

4.Проєкт № 3637 Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідач: Марія Назар - начальник відділу економіки і промисловості. 

5.Проєкт № 3523 Про умови оплати праці міського голови на 2022 рік; 

6.Проєкт № 3635 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. 

7.Проєкт № 3561 Про затвердження Положення про відділ цифрової трансформації та 

інформаційної діяльності. 

  Доповідач: Василь Коваль – системний адміністратор  організаційного відділу. 

8.Проєкт № 3485 Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території 

Бурштинської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 

 Доповідач: Тетяна Білоока - завідувач сектору містобудування та  архітектури. 

9.Проєкт № 3614 Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної громади 

на 2022 рік; 

10.Проєкт № 3615 Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей 

у багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік; 

11. Проєкт № 3631 Про безоплатну передачу транспортного засобу на баланс КНП 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»; 

12.Проєкт № 3632 Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Бурштинської міської ради на 2022 рік. 

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

13.Проєкт № 3643  Про доповнення до цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,захисту їх житлових прав, попередження 

дитячої бездоглядності та безпритульності на 2021-2025 роки Бурштинської міської територіальної 

громади. 

Доповідач: Світлана Козар - начальник служби у справах дітей. 

14.Проєкт № 3481 Про програму поводження з тваринами та регулювання чисельності 

безпритульних    тварин на території Бурштинської міської територіальної громади на 2022 -2025 

роки. 

  Доповідач:Тетяна Сенчина – депутат міської ради. 

15.Проєкт № 3639 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 11.12.2020 № 12/2-

20 «Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки»; 

16.Проєкт № 3638 Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік. 
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   Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу.  

17.Проєкт № 3494 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Яковишин О.Л.) 

18.Проєкт № 3495 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин 

Кобель І.А.) 

19.Проєкт № 3516 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин 

Микитин Д.С.) 

20.Проєкт № 3519 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Наритник Ю.С.) 

21.Проєкт № 3520 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин  

Калин І.П.) 

22.Проєкт № 3609 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин 

Іжицький Б.М.) 

23.Проєкт № 3524 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

розташованих на території  Львівської та Івано-Франківської областей, з подальшим вилученням, 

відчуженням для суспільних потреб чи мотивів суспільної необхідності та надання їх у постійне 

користування державному підприємству НЕК «Укренерго» із зміною цільового призначення для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі електричної енергії 

24.Проєкт № 3486 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

села Задністрянське Бурштинської міської територіальної громади 

25.Проєкт № 3487 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

села Куничі Бурштинської міської територіальної громади 

26.Проєкт № 3488 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

села Коростовичі Бурштинської міської територіальної громади 

27.Проєкт № 3489 Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в 

м.Бурштин по вул. Валова (територія Єврейського кладовища) 

28.Проєкт № 3490 Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населеного пункту с. Бовшів Бурштинської міської ради Івано-Франківського району  Івано-

Франківської області 

29.Проєкт № 3491 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки за межами населеного пункту села Різдвяни Бурштинської міської територіальної 

громади Івано-Франківської області 

30.Проєкт № 3492 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки за межами населеного пункту села Бовшів Бурштинської міської територіальної 

громади Івано-Франківської області 

31.Проєкт № 3522 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки за межами населеного пункту села Різдвяни Бурштинської міської територіальної 

громади Івано-Франківської області 

32.Проєкт № 3525 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок НЕК «Укренерго» у місцях встановлення опор повітряної лінії 330кВ 

Західноукраїнська-Богородчани 

33.Проєкт № 3559 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

села Насташине Бурштинської міської територіальної громади 

34.Проєкт № 3595 Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для будівництва та 

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

м.Бурштин (громадянин Заставний Ф.С.)   

35.Проєкт № 3623 Про надання попереднього погодження громадянину  Оршуляку  Мар’яну 

Ярославовичу  на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення незавершеного 

будівництва в м .Бурштині по  вул .Зелена,  45 А 

36.Проєкт № 3624 Про надання попереднього погодження громадянину Бронецькому  Ігорю  

Михайловичу на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для 

обслуговування нежитлової будівлі в м. Бурштині по вул. Нова,36 

37.Проєкт № 3625 Про надання попереднього погодження громадянину  Оршуляку  Мар’яну 

Ярославовичу  на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення незавершеного 

будівництва в м.Бурштині по вул. С.Бандери, 126 Б 

38.Проєкт № 3626 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. С.Бандери,105-а (ФОП Ліуш П.І.) 

39.Проєкт № 3627 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул.Міцкевича,42 (громадянка Іванців Н.С.) 

40.Проєкт № 3628 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в с.Насташине, вул .Б.Хмельницького,25 (громадянка 

Мазур Г.М.) 

41.Проєкт № 3629 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки 

(громадянин Куйбіда М.А.) 

42.Проєкт № 3634 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для сінокосіння та випасання худоби в селі Насташине, Івано-Франківського району, Івано-

Франківської області (громадянину Михайлишину Степану Петровичу) 
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43.Проєкт № 3640 Про відмову в поновленні договору оренди земельної  ділянки приватному 

підприємцю Дулик Євгенії Тимофіївні в м. Бурштин по вул. Калуська,б/н та переведення земельної 

ділянки в землі запасу Бурштинської міської ради 

44.Проєкт № 3496 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 Кобель І.А.) 

45.Проєкт № 3498 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність (громадянин Кобель А.Г.) 

46.Проєкт № 3503 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 Бартків С.І.) 

47.Проєкт № 3504 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 Ватуйчак О.В.) 

48.Проєкт № 3505 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 Цимбаліста-Галич Н.Р.) 

49.Проєкт № 3506 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 Цимбаліста-Галич Н.Р.) 

50.Проєкт № 3507 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 Курляк Р.О.) 

51.Проєкт № 3508 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 Курляк Р.О.) 

52.Проєкт № 3509 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 Курляк Р.О.) 

53.Проєкт № 3510 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 Курляк Р.О.) 

54.Проєкт № 3511 Про затвердження технічної документації із землеустрою встановлення 

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

господарства з передачею у приватну власність (громадянин Цимбалістий В.Є.) 

55.Проєкт № 3512 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 Гнатюк М.М.) 

56.Проєкт № 3513 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 Гнатюк М.М.) 

57.Проєкт № 3514 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 Білик Л.В.) 

58. Проєкт № 3515 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 Білик Л.В.) 

59.Проєкт № 3517 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 Микитин Д.С.) 

60.Проєкт № 3526 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 Тростянецький Р.Ф.) 

61.Проєкт № 3527 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  Тростянецький Р.Ф.) 

62.Проєкт № 3528 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 Стецик М.В.) 

63.Проєкт № 3529 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 Стецик М.В.) 

64.Проєкт № 3530 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 Стецик М.В.) 

65.Проєкт № 3531 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
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господарства з передачею у приватну власність (громадянка Стецик М.В.) 

66.Проєкт № 3532 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 Стецик М.В.) 

67.Проєкт № 3533 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 Ковалишин І.А.) 

68.Проєкт № 3534 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 Роїк І.В.) 

69. Проєкт № 3535 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 Роїк І.В.) 

70.Проєкт № 3536  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 Роїк І.В.) 

71.Проєкт № 3545 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у приватну власність (громадянин Перепічка А.М.)  

72.Проєкт № 3546 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 Шмігель Г.М.) 

73. Проєкт № 3547 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 Шмігель Г.М.) 

74.Проєкт № 3549 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   Побуцька 

Г.Й.) 

75.Проєкт № 3550 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   Побуцька 

Г.Й.) 

76.Проєкт № 3558 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 (громадянки Бойцун  Г.С.) 

77.Проєкт № 3562 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 Кобель П.Г.) 

78.Проєкт № 3564 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  Веренька М.С.) 

79.Проєкт № 3565 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 Веренька М.І.) 

80. Проєкт № 3566 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  Веренька М.С.) 

81.Проєкт № 3567 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  Веренька М.С.) 

82.Проєкт № 3568 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 Веренька М.С.) 

83.Проєкт № 3569 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність (громадянин Веренька 

М.С.) 

84.Проєкт № 3576 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 Робур М.М.) 

85.Проєкт № 3577 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 Робур М.М.) 

86.Проєкт № 3578 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 Торконяк Г.І.) 

87.Проєкт № 3579 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
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(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність (громадянка Торконяк Г.І.) 

88.Проєкт № 3580 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 Торконяк Г.І.) 

89.Проєкт № 3581 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 Торконяк Г.І.) 

90. Проєкт № 3582 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 Рибій Й.І.) 

91.Проєкт № 3583 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 Рибій Й.І.) 

92.Проєкт № 3586 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 Івасин Н.Б. ) 

93.Проєкт № 3587 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 Левицька О.І.) 

94.Проєкт № 3588 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 Левицька О.І.) 

95.Проєкт № 3589 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 Левицька О.І.) 

96.Проєкт № 3590 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 Левицька О.І.) 

97.Проєкт № 3591 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 Левицька О.І.) 

98.Проєкт № 3592 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 Шмігель Г.М.) 

99.Проєкт № 3593 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Шмігель Г.М.) 

100.Проєкт № 3594 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 Шмігель Г.М.) 

101.Проєкт № 3642 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 Виваль В.Є.) 

102.Проєкт № 3499 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка Різник Г.С.) 

103.Проєкт № 3500 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

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

104.Проєкт № 3518 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Король Н.М.) 

105.Проєкт № 3521 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Романів М.С.) 

106.Проєкт № 3537 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Лежичка А.М.) 

107.Проєкт № 3538 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Лежичка А.М.) 

108.Проєкт № 3539 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Лежичка А.М.) 

109.Проєкт № 3540 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Лежичка А.М.) 

110.Проєкт № 3541 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Лежичка А.М.) 

111.Проєкт № 3542 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Лежичка А.М.) 

112.Проєкт № 3543 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка  Мацькевич Н.Ю.) 

113.Проєкт № 3544 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Чуйко Т.І.) 

114.Проєкт № 3548 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність із 

земель запасу  (громадянин  Абрамов В.А.) 

115.Проєкт № 3551 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Олійник Я.Є.) 

116.Проєкт № 3552 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Олійник Я.Є.) 

117.Проєкт № 3553 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Олійник Я.Є.) 

118.Проєкт № 3554 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Олійник Я.Є.) 

119.Проєкт № 3555 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Олійник Я.Є.) 

120.Проєкт № 3557 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка  Іванків І.В.) 

121.Проєкт № 3563 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Кучинська Г.М.) 

122.Проєкт № 3573 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин  Головашкін В.А.) 

123.Проєкт № 3574 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка   Головашкіна 

О.М.) 

124.Проєкт № 3575 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин  Заброда Д.Л.) 

125.Проєкт № 3584 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин  Мартинів В.М.) 

126.Проєкт № 3585 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Ковалишин М.П.) 

127.Проєкт № 3596 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у  власність (громадянка 

Кудін М.П.) 

128.Проєкт № 3597 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у  власність (громадянка 

Панюш Н.В.) 

129.Проєкт № 3598 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у  власність (громадянка 

Романів М.В.) 

130.Проєкт № 3599 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин Сидорук  О.І.) 

131.Проєкт № 3600 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Бачкур М.А.) 

132. Проєкт № 3601 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка   Романів М.С.) 

133.Проєкт № 3602 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка  Якимів І.І.) 

134.Проєкт № 3603 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Коцур М.М.) 

135.Проєкт № 3604 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Сикута М.П.) 

136.Проєкт № 3605 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 
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(громадянин  Полозяк В.П.) 

137.Проєкт № 3610 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка  Опацька В.Р.) 

138.Проєкт № 3611 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Позняков О.С.) 

139.Проєкт №  3612 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

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

140. Проєкт № 3613 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин Тіцький В.М.) 

141.Проєкт № 3617 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Романів Р.І.) 

142. Проєкт № 3618 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин Романів Р.І.) 

143.Проєкт № 3641 Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (громадянин 

Непорадний І.І.) 

144.Проєкт № 3493 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 Стефанів Л.І. ) 

145.Проєкт № 3497 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 Николяк Я.Я. ) 

146.Проєкт № 3501 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 Ковалишин М.П. ) 

147.Проєкт № 3502 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 Ковалишин М.П. ) 

148.Проєкт № 3560 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  Кліщ О.С.) 

149.Проєкт № 3570 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 Цимбаліста С.М. ) 

150.Проєкт № 3571 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 Цимбаліста С.М. ) 

151.Проєкт № 3572 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 Цимбаліста С.М. ) 

152.Проєкт № 3606 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 Любунів М.В.) 

153. Проєкт № 3607 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  Іванків М.О. ) 

154. Проєкт № 3608 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  Іванків М.О. ) 

155.Проєкт № 3616 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 Романів Р.І. ) 

156.Проєкт № 3619 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 Романів Р.І. ) 

157.Проєкт № 3620 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 Романів Р.І. ) 

158.Проєкт № 3621 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 Романів Р.І. ) 

159. Проєкт № 3622 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 Романів Р.І.) 

160.Проєкт № 3630 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 

(громадянка ( Сталащук О.М.) 
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161.Проєкт № 3633 Про надання дозволу на виготовлення технічної документаціїіз землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельноїділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

передачею у власність (громадянка  Романів М.С.) 

162. Проєкт № 3645 Про безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської об’єднаної 

територіальної громади об`єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та об’єктів 

соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

163.Відповіді на депутатські запити. 

164.Депутатські запити. 

165.Різне. 

СЛУХАЛИ: 
1. Проєкт № 3644 Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 

2022 рік 

ДОПОВІЛА: 

О.Петровська – 

начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проєктом рішення, змінами та висновками 

постійних комісій, а саме: 

Гуманітарної сфери: пропозицією підтримати заробітною плату 

бюджетної сфери на 12 місяців. Протокол №18 від 16.12.2021; 

Законності: пункт 3 викласти в редакціі: «Затвердити на 2022 рік 

міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення. 

Керуючись статтями 97, 99, 101-104,103² Бюджетного Кодексу 

України, у разі отримання з інших бюджетів у міжсесійний період 

цільових субвенцій та дотацій розподіляти їх між головними 

розпорядниками коштів бюджету міської територіальної громади, 

виходячи з фактичної потреби у коштах цільових субвенцій та 

дотацій, за рішенням бюджетної комісії, з наступним 

затвердженням змін на сесіях міської ради. 

А також пункт 16 викласти в редакції : 

«Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову 

В.Андрієшина та постійну комісію міської ради з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (Т.Сенчина).  
Протокол №20 від 21.12.2021 

Бюджетна:  
В рішенні в п.4 суму 6506600,00 замінити на суму 8330600,00 

Додаток №3 

По міській раді : 

По коду 0110150 зменшити видатки на суму 678000,00 

По коду 0110180 збільшити на суму 278000,00 

Доповнити кодом 0115011 на суму 300000,00 

По відділу освіти: 

По Коду 0611010 збільшити на суму 100000,00  

По відділу соціального захисту: 

код 0813241 замінити на 0813104  

Додаток №7 

По міській раді: 

Доповнити програмами: 

«Програма «Розвитку фізичної культури і спорту Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» на суму 

300000,00грн. (по загальному фонду) код 0115011 

«Програма про Фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2021-2025 роки» на суму 270000,00грн. (по 

загальному фонду) код 0110180 

«Комплексна Програма «Здоров’я населення Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» на суму 

600000,00, код 0112152 

Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки на 

суму 400000,00, код 0112152 

Замінити код 0116030 на 0116020, назва програми «Програми 

фінансової підтримки комунальних підприємств Бурштинської 

міської ради на 2022 рік» 

По Програмі залучення інвестицій в економіку  Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки суму 

1506600,00 замінити на 1560600,00 грн.  

 По відділу культури: 

Доповнити  кодом 1014082 Програма розвитку галузі культури 
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Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 на 

суму 200000,00грн. Протокол №31 від 21.12.2021. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Рибчук – депутат 

міської ради 
Взяв участь в обговоренні проекту рішення, задав питання 

доповідачу 

Р.Іванюк – 

секретар ради 

Задав питання доповідачу та вніс пропозицію щодо включення в 

рішення пункту про визначення координації роботи за виконанням 

цього рішення за фінансовим відділом міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3644 за основу: 

«за» -26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (комісії та пропозиції наведеної вище) до проєкту рішення  № 3644   

«за» -27  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

  (Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти зміни до проєкту рішення № 3644 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3644  (Рішення № 01/25-21) в цілому: 

«за» - 27 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
2. Проєкт № 3484 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

ДОПОВІЛА: 

О.Петровська – 

начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії  

а саме: 1.Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 

1 557 000,00грн. 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати -1 611 415,0 

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з 

грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами 189 100,0 

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата -120 940,0 

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування -133 000,0 

11020200 

Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної 

власності 9 530,0 

13010200 

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування)  -25 645,0 

13030100 

Рентна плата за користування надрами 

для видобування інших корисних 

копалин загальнодержавного значення 7 590,0 

14021900 Пальне 380 000,0 

14031900 Пальне 1 100 000,0 

14040000 

Акцизний податок з реалізації 

суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів  50 000,0 
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18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості  -5 300,0 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений  

фізичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості 37 910,0 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений  

фізичними особами, які є власниками 

об`єктів  нежитлової нерухомості -147 245,0 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості  15 040,0 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб -850 000,0 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 915 300,0 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб -70 360,0 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 209 800,0 

18020100 

Збір за місця для паркування 

транспортних засобів, сплачений 

юридичними особами  120,0 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  49 230,0 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 907 450,0 

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків`  230 600,0 

21010300 

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 17 010,0 

21080500 Інші надходження 10 750,0 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  7 690,0 

21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні 

санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів  16 800,0 

22012500 

Плата за надання інших 

адміністративних послуг 108 300,0 

22012600 

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 2 100,0 

22090200 

Державне мито, не віднесене до інших 

категорій   -20,0 

22090400 

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян 

України   430,0 

24060300 Інші надходження  22 110,0 

24062200 

Кошти за шкоду, що заподіяна на 

земельних ділянках державної та 

комунальної власності, які не надані у 

користування та не передані у 

власність, внаслідок їх самовільного 

зайняття, використання не за цільовим 

призначенням, зняття ґрунтового 

покриву (родючо 233 990,0 

31020000 

Надходження коштів від державного 

фонду дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння 75,0 

ВСЬОГО   1 557 000,0 
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2.Збільшити видаткову частину на суму 1 557 000,00грн та спрямувати 

розпорядникам коштів: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

 Міська рада  

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів  

Програми благоустрою та розвитку 

комунального господарства міста Бурштин 

і села Вигівка на 2020-2022 роки(оплата 

праці з нарахуваннями ) +500000,00 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету  

Поточний дрібний ремонт вул.Стуса (на 

ділянці від вул.Коновальця до вул.Данила 

Галицького в м.Бурштин, Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської 

області   +500000,00 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я 

Програми розвитку та фінансової 

підтримки комунального некомерційного 

підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-

Франківської 

області на 2021 - 2025 роки 

(Послуги щодо складання 

енергосертифікату будівлі для об’єкту 

«Головного корпусу» КНП Бурштинська 

центральна міська лікарня» по 

вул.Р.Шухевича, буд.15 в місті Бурштин 

Івано-Франківської області 25000,00 +25000,00 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма фінансового 

забезпечення представницьких витрат та 

інших видатків ,пов’язаних з діяльністю 

Бурштинської міської ради на 2021-2025) +32000,00 

0611021 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти для 

забезпечення енергоносіями: 

Гімназія №1 КЕКВ 2271-41587,00 

Ліцей №2 КЕКВ 2271-45537,00 

Ліцей №3 КЕКВ 2271-67331,00 

Задністрянський ліцей КЕКВ 2271-

260000,00 

Бовшівська гімназія КЕКВ 2271-14545,00 +429000,00 

0611010 Надання дошкільної освіти КЕКВ 2271 +51000,00 

0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти КЕКВ 2271 +20000,00 

 РАЗОМ 1557000,00 

3.Врахувати в складі доходів загального фонду бюджету іншу субвенцію 

за ККД 41053900: 

3.1. з Івано-Франківського районного бюджету  в сумі 10000,00 грн. та 

спрямувати відділу освіти для Бурштинської гімназії №1 на здійснення 

заходів щодо розвитку спортивної інфраструктури за КПКВКМБ 0611021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти». 

4.Зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за ККД 

410550000 на суму 5404,54грн. та відповідно за бюджетними 

призначеннями по міській раді за КПКВКМБ 0112144 «Централізовані 

заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» 

5.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до 

бюджету: 

КПКВК

МБ 

Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний  

фонд 

 сума,грн. 
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 Міська рада   

0117130 

Здійснення заходів із 

землеустрою (Програма у 

галузі розвитку земельних 

відносин на території 

Бурштинської міської 

територіальної громади на 

2021-2025 роки) -1500,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері 

державного 

управління(Програма у 

галузі розвитку земельних 

відносин на території 

Бурштинської міської 

територіальної громади на 

2021-2025 роки,передплата 

журналу) +1500,00 

 

0115011 

Проведення навчально-

тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів 

спорту -11512,00 

 

0116015 

Забезпечення надійної та 

безперебійної експлуатації 

ліфтів(проведення 

експертного обстеження , 

повного технічного та 

позачергового огляду ліфтів)  -8204,00 

 

0116030 

Організація благоустрою 

населених пунктів 

(Експертна  оцінка  

комунального  майна-

8000,00 

Вуличне освітлення сіл 

Озеряни і Слобода-880,00 

Косіння трави за 

територіями-14878,00 

Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення-

2984,00 

Підготовка території до 

святкових новорічних 

заходів +16266,00) -7492,00 

-2984,00 

0117461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету (підсипка доріг по 

вул.Волі-1659,00 

Підсипка доріг по 

вул.Сонячній,Яремчука-

1661,00 -3320,00 

 

0112152 

 

Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров`я 

Програми розвитку та 

фінансової підтримки 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської 

області на 2021 - 2025 роки 

(проведення технічної 

інвентаризації громадського 

будинку з господарськими 

(допоміжними) будівлями та 

спорудами по 

вул.Р.Шухевича,буд.15 в 

місті Бурштин Івано-

Франківської області з 

подальшим оформленням та +8000,00 
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видачею технічних 

паспортів з реєстрацією в 

будівельному реєстрі 

8000,00грн. 

0113131 

Здійснення заходів та 

реалізація проектів на 

виконання Державної 

цільової соціальної програми 

`Молодь України` -7700,00 

 

0113140 

Оздоровлення та відпочинок 

дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) +7700,00 

 

0118340 

Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів  

-48300,00 

    

 
Відділ освіти і науки 

  

 

0611010 

Надання дошкільної освіти 

Для проведення поточного 

ремонту у ДНЗ №2 +11512,00 

 

0611210 

Надання освіти за рахунок 

залишку коштів за 

субвенцією з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на надання 

державної підтримки особам 

з особливими освітніми 

потребами Гімназія №1 -6500,00 

+6500,00 

0618340 

Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів 

Реконструкція 

каналізаційних мереж ДНЗ 

№3   

+48300,00 

 
Відділ соціального захисту 

населення  

 

0813180 

Надання пільг населенню 

(крім ветеранів війни і праці, 

військової служби, органів 

внутрішніх справ та 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) на оплату 

житлово-комунальних 

послуг -5819,17 

 

0813160 

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які 

надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям 

з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до 

самообслуговування і 

потребують сторонньої 

допомоги +5819,17 

 

 ВСЬОГО 0,00  

4.Відповідно до рішення міської ради від 29 жовтня 2021 року №14/20-21 
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«Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього середовища по Бурштинській міській раді 

на 2021 рік внести  зміни до бюджету по розпорядниках: 

По міській раді зменшити призначення за КПКВКМБ 0118340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 

52894,00грн. 

По відділу освіти збільшити призначення за КПКВКМБ 0618340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 

52894,00грн. для виготовлення робочого проекту «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 Бурштинського ліцею №3 в 

м.Бурштин Бурштинської територіальної громади(капітальний ремонт)-

49654,00грн.,проведення експертизи кошторисної частини проектної 

документпції проекту об’єкта будівництва «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 Бурштинського ліцею №3 в м.Бурштин 

Бурштинської територіальної громади(капітальний ремонт 3240,00грн. 

5.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 ялинки новорічної» та збільшити 

призначення за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» на суму 14000,00грн.  

6.Внести зміни в рішення міської ради від 20 серпня 2021 року №02/17-21 

«Про внесення змін до бюджету Бурштинської територіальної громади на 

2022 рік», а саме в додатку №2 цифру «8756000,00» в усіх рядках 

замінити на «9000000,00», цифру «244000,00» в усіх рядках вилучити. 

ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

запропоновані зміни та прийняти на  черговій  сесії. 

7.Зменшити бюджетні призначення по фінансовому відділу за КПКВКМБ 

3718700 «Резервний фонд» та відповідно збільшити за КПКВКМБ 

3718600 «Обслуговування місцевого боргу» на суму 60000,00грн. 

3.Врахувати в складі доходів загального фонду бюджету іншу субвенцію 

за ККД 41053900 з бюджету Дубовецької сільської територіальної 

громади в сумі 800000,00грн. та спрямувати на соціально-економічний 

розвиток міській раді для Поточного дрібного ремонту вул.Данила 

Галицького(на ділянці від вул.Проектна до повороту вул.Стуса) в 

м.Бурштин, Бурштинської територіальної громади, Івано-Франківської 

області за КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій». 

5.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до 

бюджету: 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий 

 фонд  

сума,грн. 

 Міська рада   

0117461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

Поточний дрібний ремонт 

вул.Данила Галицького(на 

ділянці від вул.Проектна до 

повороту вул.Стуса)в 

м.Бурштин, Бурштинської 

територіальної громади, 

Івано-Франківської області -800000,00 

 

0116020 

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні 

послуги(оплата праці з 

нарахуваннями) +800000,00 
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0110150 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у 

місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад +452416,14 

 

 Відділ соціального захисту   

0810160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

-102196,26 

 

 

0813032 

Надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати 

послуг зв`язку -17298,83 

 

0813160 

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування 

і потребують сторонньої 

допомоги -370,27 

 

0813180 

Надання пільг населенню 

(крім ветеранів війни і праці, 

військової служби, органів 

внутрішніх справ та 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) на оплату 

житлово-комунальних послуг -71102,86 

 

0813241 

Забезпечення діяльності 

інших закладів у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення -21900,80 

 

 Відділ культури   

1010160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах +14168,87 

 

1011080 

Надання спеціалізованої 

освіти мистецькими школами +21725,10 

 

1014030 

Забезпечення діяльності 

бібліотек -131751,09 

 

1014040 

Забезпечення діяльності 

музеїв i виставок -5679,19 

 

1014060 

Забезпечення діяльності 

палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів -86434,05 

 

1014081 

Забезпечення діяльності 

інших закладів в галузі 

культури і мистецтва +7313,67 

 

1014082 

Інші заходи в галузі культури 

і мистецтва -10909,00 

 

 Фінансовий відділ   

3710160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах +39695,59 

 

3718710 

Резервний фонд місцевого 

бюджету -87677,02 

 

 ВСЬОГО 0,00  

 

6. Зменшити дохідну частину спеціального фонду на суму 250025,00 грн. 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у державній або 

комунальній власності, та земельних 25 830,0 
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ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим 

33010200 

Кошти від продажу прав на земельні 

ділянки несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та 

прав на земельні ділянки, які 

знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим -275 855,0 

ВСЬОГО   -250 025,0 

та відповідно видаткову частину за КПК КВК 0611021 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  на суму 

250025,00 грн. 

7. Зменшити обсяг субвенції «Інші субвенції місцевим бюджетам » за 

ККД 41053900 по загальному фонду на суму 56000,00грн.  та відповідно 

по відділу соціального захисту населення: 

За КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» по 

 додаткових виплатах ветеранам ОУН-УПА  -31000,00 грн. 

За КПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та 

осіб з інвалідністю внаслідок війни» - 25000,00 грн. 

8.Внести зміни в рішення міської ради від 25 листопада 2021 року 

№01/22-21 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік» , а саме в п.1.3. зменшити 

надходження по загальному фонду на суму 20000,00 та відповідно 

збільшити по спеціальному фонду, видатки на «Придбання комп’ютера та 

принтера  для Бурштинської міської бібліотеки для дітей  перенести з 

загального фонду до спеціального. і рекомендує прийняти його на 

черговій сесії.  
Протокол № 26 від 29.11.2021, № 28 від 2.12.2021, № 29 від 13.12.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3484 за основу: 

«за» -25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу проєкт № 3484 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проєкту рішення (наведені вище) № 3484 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення №3484 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3484  (Рішення № 02/25-21) в цілому: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

3. Проєкт № 3636 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  а саме:  
1.10.1.Зняти з п. Послуги по обстеженню машин на відповідність 

ідентифікаційних номерів - -3400,0 грн. 

1.10.2.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 ялинки новорічної» для КП «Еко-

сервіс Бурштинської міської ради  - +3400,0 грн. 

1.11. Доповнити наступними заходами: 

1.11.1.п.Робочий проект за об'єктом: «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вулиці Широка (від буд №29 до 

залізничної станції "Бурштин" Львівської залізниці) в м.Бурштин 

Бурштинської територіальної громади» - 49709,0 грн. 

1.11.2. п.Інженерно-геодезичні вишукування до робочого проекту: 
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«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Широка (від 

буд.№29 до залізничної станції «Бурштин» Львівської залізниці) в 

м. Бурштин Бурштинської територіальної громади Івано-

Франківської області») - 17755,00 грн. 
Протокол бюджетної комісії №31 від 21.12.2021. 
 

А також озвучила пропозицію щодо поточного ремонту вуличного 

освітлення в с.Новий Мартинів - 29450,0 грн. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Рик - депутат 

міської ради 
Взяли участь в обговоренні проекту рішення, задали 

питання доповідачу, висловили позиції 
Б.Рибчук - депутат 

міської ради 

М.Федів - депутат 

міської ради 

Зазначила про необхідності доповнення пропозицією щодо 

поточного ремонту вуличного освітлення в с.Новий Мартинів – 

29450,0 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3636  за основу: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3636 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії та озвучені (наведені) вище, до проєкту № 3636: 

«за» -26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 3636 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 336 (Рішення № 03/25-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
4. Проєкт № 3637 Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік 

ДОПОВІЛА: 

М.Назар -

начальник відділу 

економіки і 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій, та запропонувала відповідно до поданої 

Службової записки (додається) внести доповнення, а саме: 
3. Про 

затвердження 

Положення та 
ставки збору  

за місця для 

паркування 
транспортних 

засобів  

та плати за 
паркування 

транспортних 

засобів  
на території 

Бурштинської 

територіальної  
громади 

Врегулювання 

господарських 

 і адміністративних 
відносин між  

органами 

місцевого 
самоврядування  

та суб’єктами 

господарювання 

лютий Відділ 

економіки і 

промисловості 

4. Про 

встановлення 

місцевих 

податків і зборів 

в частині плати 

за землю на 

території 

Бурштинської 

міської 

територіальної 

громади 

Для планування та 

прогнозування 

надходжень від 

місцевих податків 

та 

зборів при 

формуванні 

бюджету 

березень Земельно-

екологічний 

відділ 
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5. Про 

затвердження 

нормативної 

грошової оцінки 

земель 

населеного 

пункту місто 

Бурштин Івано-

Франківського 

району Івано-

Франківської 

області 

Забезпечення 

дохідної частини 

бюджету міської 

територіальної 

громади,упорядкув

ання 

нормативно – 

правої 

бази  

березень Земельно-

екологічний 

відділ 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3637 за основу: 

«за» -26  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3637 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни навдені вище, до проєкту рішення 3637: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 3637 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3637 (Рішення № 04/25-21) в цілому: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
5. Проєкт № 3523 Про умови оплати праці міського голови на 2022 рік 

ДОПОВІЛА: 

І.Фітак – начальник 

відділу кадрової 

роботи та 

військового обліку. 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії 

ВИСТУПИЛИ: 
В.Андрієшин – 

міський голова 

Оголосив про конфлікт інтересів 

ВИСТУПИВ: 

Р.Іванюк – 

секретар міської 

ради 

Зазначив, що відповідно до Повідомлення міського голови Василя 

Андрієшина про наявність конфлікту інтересів (повідомлення 

додається) – участі у обговоренні та голосуванні міський голова 

В.Андрієшин не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3523 (Рішення № 05/25-21) в цілому: 

«за» -22  

«проти» - 0 

«утрим.» -0  

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

6. Проєкт № 3635 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 висновками постійних 

депутатських комісій, а саме: 

Законності: пропонує об’єднати відділ у справах молоді і сорту і 

відділ освіти. Протокол №20 від 21.12.2021 
 

З питань бюджету: Рішення не прийнято 
Протокол №31 від 21.12.2021 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.Сенчина - 

депутат міської 

ради  

Зазначила щодо необхідності комплексного формування 

структури міської ради 

Б.Рибчук - депутат 

міської ради 

Звернув увагу щодо рекомендації комісії, яка пропонувала 

об’єднати відділ у справах молоді і спорту і відділ освіти, в зв’язку 

із чим уточнив пропозицію шляхом вилучення пунктів 2.2; 2.3; 

2.3.1 проекту рішення (що стосується – відділу соц.захисту, 
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відділу у справах молоді і спорту, сектору сім’ї) 

ВИСТУПИВ: 

В.Чуйко - 

заступник міського 

голови 

Надав аргументацію щодо доцільності фахівця з соціальної роботи 

ВИСТУПИЛА: 

Т.Сенчина - 

депутат міської 

ради 

Взяли участь в обговоренні проекту рішення, задали питання 

доповідачу, висловили позиції щодо проекту рішення 

ВИСТУПИЛИ: 

М.Козар - депутат 

міської ради 

Н.Василащук - 

депутат міської 

ради 

О.Петровська - 

начальник 

фінансового відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3635 за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3635 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни озвучені (і уточненні за комісією) депутатом Б.Рибчуком вилучити (зняти) п.: 

2.2, 2.3, 2.3.1 проєкту рішення № 3635: 

«за» -10 

«проти» - 0 

«утрим.» - 14 

 (Результати поіменного голосування додаються) 

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

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів - Проєкт № 3635 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3635 (Рішення № 06/25-21) в цілому: 

«за» - 15  

«проти» - 1 

«утрим.» - 11 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/25-21 в цілому (рішення додається) 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин - 

міський голова 

Оголосив перерву, відповідно до регламенту 

 

Оголошено перерву на 15 хвилин 
 

СЛУХАЛИ: 
7. Проєкт № 3561 Про затвердження Положення про відділ цифрової трансформації 

та інформаційної діяльності 

ДОПОВІВ: 

В.Коваль - 

системний 

адміністратор 

організаційного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним висновком 

постійної депутатської комісії 

ВИСТУПИВ: 

І.Карвацький - 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні проекту рішення, доповнивши 

доцільність необхідності прийняття даного рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3561 (Рішення № 07/25-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

8. Проєкт № 3485 Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку 

території Бурштинської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-

Франківської області 

ДОПОВІЛА: 

Т.Білоока - 

завідувач сектору 

містобудування та  

архітектури 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними висновками 

постійних депутатських комісій 



28 
 

ВИСТУПИВ: 

І.Карвацький - 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні проекту рішення та доповнив виступ 

доповідача 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3485 (Рішення № 08/25-21) в цілому: 

«за» -26  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

9. Проєкт № 3614 Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022 рік 

ДОПОВІЛА: 

І.Герт - начальник 

відділу ЖКГ і 

обліку 

комунального майна 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

І.Карвацький – 

депутат міської 

ради 

Наголосив щодо необхідності (активізації) співпраці Комунальних 

підприємств (управляючих) із жителями будинків 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3614 (Рішення № 09/25-21) в цілому: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

10. Проєкт № 3615 Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни 

вікон та дверей у багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

ДОПОВІЛА: 

І.Герт -  начальник 

відділу ЖКГ і 

обліку 

комунального майна 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3615 (Рішення № 10/25-21) в цілому: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
11. Проєкт № 3631 Про безоплатну передачу транспортного засобу на баланс КНП 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

ДОПОВІЛА: 

 І.Герт -  начальник 

відділу ЖКГ і 

обліку 

комунального майна 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3631 (№ 11/25-21) в цілому в цілому: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
12. Проєкт № 3632 Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Бурштинської міської ради на 2022 рік 

ДОПОВЛА: 

І.Герт -  начальник 

відділу ЖКГ і 

обліку 

комунального майна 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками  комісії:  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3632 (Рішення № 12/25-21) в цілому: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 12/25-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

13. Проєкт № 3643  Про доповнення до цільової Програми соціального захисту і 

підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,захисту їх 

житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2021-

2025 роки Бурштинської міської територіальної громади 

ДОПОВІЛА: 

С.Козар - 

начальник служби у 

справах дітей 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії а саме: 

Бюджетна комісія погоджує проєкт рішення з доповненням -в ч.1:  

- в частині Паспорта цільової Програми де зазначена сума 

340 тисяч (триста сорок тисяч) врахувати в прогнозований 

обсяг додаткову потребу… . Протокол № 31 від 21.12. 2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3643 за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3643 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (доповнення нав. вище) комісії до проєкту № 3643: 

«за» -26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати зміни, Проєкт № 3643  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3643 (Рішення № 13/25-21) в цілому: 

«за» - 25  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

14. Проєкт № 3481 Про програму поводження з тваринами та регулювання 

чисельності безпритульних тварин на території Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 -2025 роки 

ДОПОВІЛА: 

Т. Сенчина – 

депутат міської 

ради 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3481 (Рішення № 14/25-21) в цілому: 

«за» -24  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

 15. Проєкт № 3639 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 

11.12.2020 № 12/2-20 «Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на 

території Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3639 (Рішення № 15/25-21) в цілому: 

«за» - 23 

 «проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

СЛУХАЛИ: 

16. Проєкт № 3638 Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2021 рік 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та відповідно до Протоколу від 

20.12.2021 № 18 з висновками та пропозиціями Спільної комісії з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань 

земельних відносин, природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 
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середовища та благоустрою, а саме комісія погоджує Проект 

рішення та пропонує винести на розгляд сесії зі змінами 

запропонованими автором проекту рішення. 
 

Разом з тим, відповідно до Службової записки начальника зем.-

еколог.відділу (додається), з проханням внести зміни: 
 

1) Пункт 2.проекту рішення викласти в редакції: «Заходи з 

Переліку природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 

територіальній громаді  на 2021 рік, які не були профінансовані у 

2021 році та не зареєстровані в органах Державного казначейства, 

виключити з переліку відповідно до додатку 2 даного рішення».; 
 

2) Доповнити Додаток 1: 
- робочий проект: Будівництво споруд для перероблення, знешкодження 

та складування відходів в селі Різдвяни Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області (в т. ч. експертиза)                                                                                                                     

додати  + 132,0; 

- Заміна обладнання як такого, що використало свої технічні 

можливості: 

    - електродвигун 90 кВт до вітродувки ВР-106-60-1,6    - 60,0 

викласти в редакції: 

Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, 

що використало свої технічні можливості на комунальних 

каналізаційних системах:  аварійна заміна електродвигуна 90 кВт до 

вітродувки ВР-106-60-1,6     - 57,444; 

- Заходи з озеленення: - могила Січових Стрільців, Меморіал, м.Бурштин               

зняти - 22,284; 

- Заходи з озеленення: - сквер Небесної Сотні, м.Бурштин                                          

зняти -  36,0; 

- Придбання установок, обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових 

та промислових відходів: - контейнери 1.1 м. куб., 0,12 м. куб., 0,1 т                                                                                                               

зняти  -  246,0; 

- Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Проектна в м. 

Бурштин, Бурштинської міської територіальної громади Івано-

Франківської області                зняти -  3600,0. 
 

3) Вилучити з Додатку 2 наступні пункти: 
- 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: - по 

вул.Ст.Бандери, 58 А Бурштинська гімназія № 1 (для відділу освіти і 

науки) (в т.ч. виготовлення КД) – 35,00; 

- Проектні та проектно-конструкторські розроблення: - робочий проект: 

Будівництво споруд для перероблення, знешкодження та складування 

відходів в селі Різдвяни Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області (в т.ч. експертиза) – 298,5 

ВИСТУПИВ: 

І.Пізь - депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні проекту рішення, висловив позицію 

щодо Переліку природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській територіальній громаді на 2021 рік, які не були 

профінансовані у 2021 році 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3638 за основу: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3638 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії до проєкту № 3638: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 3638 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3638 (Рішення № 16/25-21) в цілому: 

«за» -26 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 16/25-21 в цілому (рішення додається) 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин - 

міський голова 
Оголосив обідню перерву, на 2 (дві) год. 
(із врахуванням часу для проведення додаткового засідання 

постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою) 

 

Обідня перерва 

 

СЛУХАЛИ: Зміни до лічильної комісії – доформування складу 

ДОПОВІВ: 
В.Андрієшин – 

міський голова 

Запропонував доповнити склад лічильної комісії, депутатами – 

Ольга Король та Ігор Харів 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про зміни (доповнення) до складу лічильної комісії: 

«за» - 19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Доповнити склад лічильної комісії депутатами Ольга Король та Ігор Харів 

СЛУХАЛИ: 

17. Проєкт № 3494 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Яковишин О.Л.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3494 (Рішення № 17/25-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

18. Проєкт № 3495 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Кобель І.А.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3495 (Рішення № 18/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

19. Проєкт № 3516 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Микитин Д.С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3516 (Рішення № 19/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

20. Проєкт № 3519 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Наритник Ю.С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 359  (Рішення № 20/25-21) в цілому: 

«за» -20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

СЛУХАЛИ: 

21. Проєкт № 3520 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин  Калин І.П.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3520 (Рішення № 21/25-21) в цілому: 

«за» -20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

СЛУХАЛИ: 

22. Проєкт № 3609 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Іжицький Б.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3609  (Рішення № 22/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

23.Проєкт № 3524 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, розташованих на території  Львівської та Івано-Франківської 

областей, з подальшим вилученням, відчуженням для суспільних потреб чи мотивів 

суспільної необхідності та надання їх у постійне користування державному 

підприємству НЕК «Укренерго» із зміною цільового призначення для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі електричної енергії 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3524 (Рішення № 23/25-21) в цілому: 

«за» -20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
24. Проєкт № 3486 Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Задністрянське Бурштинської міської територіальної 
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громади 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3486 (Рішення № 24/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
25. Проєкт № 3487 Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Куничі 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 № 348 (Рішення № 25/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

СЛУХАЛИ: 

26. Проєкт № 3488 Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Коростовичі 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 № 3488  (Рішення № 26/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
27. Проєкт № 3489 Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності в м.Бурштин по вул. Валова (територія Єврейського кладовища) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3489  (Рішення № 27/25-21) в цілому: 

«за» -21  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

28. Проєкт № 3490 Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж населеного пункту с. Бовшів Бурштинської міської ради Івано-Франківського 

району  Івано-Франківської області 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3490 (Рішення № 28/25-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

29. Проєкт № 3491 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту села Різдвяни 

Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківської області 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3491 (Рішення № 29/25-21) в цілому: 

«за» -21  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

   ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

30. Проєкт № 3492 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту села Бовшів 

Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківської області 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3492  (Рішення № 30/25-21) в цілому: 

«за» -  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

31. Проєкт № 3522 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту села Різдвяни 

Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківської області 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійної 

депутатської комісії щодо пропозиції винести на розгляд сесії зі 

змінами запропонованими автором проекту, а саме – доповнити 

проект рішення пунктами, та озвучив їх: 

«3. Розробити нормативно грошову оцінку на земельну 

ділянку розташовану за межами населеного пункту села Різдвяни 

Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківської 

області, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 

користуванням надрами (КВЦПЗ 11.01), для геологічного 

вивчення та дослідно-промислової розробки ділянки, площею 

3,8167 га, категорія земель – землі промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, кадастровий 

номер 2621286600:03:001:1361. 

4. Відповідно до спеціального дозволу на користування 

надрами №5213 від 21 травня 2021 року, виданого Державною 

службою геології та надр України, міському голові Василю 

Андрієшину у місячний термін укласти Угоду про проведення 

геологознімальних, пошукових та інших розвідувальних робіт з 

метою геологічного вивчення піщано-гравійної сировини, у тому 

числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин 

загальнодержавного значення (Ділянка - Німшин) та передати 

ТзОВ «ЛОГІСТ-ПОСТАЧ» у строкове (на строк дії спеціального 

дозволу) платне користування під 3 % від нормативної грошової 

оцінки, земельну ділянку комунальної власності, розташовану за 

межами населеного пункту села Різдвяни Бурштинської міської 

територіальної громади Івано-Франківської області, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням 

надрами (КВЦПЗ 11.01), для геологічного вивчення та дослідно-
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промислової розробки ділянки, площею 3,8167 га, категорія 

земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, кадастровий номер 

2621286600:03:001:1361». 

Відповідно пункти 3 – 4 вважати пунктами 5 - 6 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3522 за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3522 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії до проєкту № 3522: 

«за» -19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати зміни, Проєкт № 3522  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3522  (Рішення № 31/25-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

32. Проєкт № 3525 Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок НЕК «Укренерго» у місцях встановлення опор 

повітряної лінії 330кВ Західноукраїнська-Богородчани 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИЛИ: 

Н. Василащук - 

депутат міської 

ради 

Взяли участь в обговоренні проекту рішення, задали питання 

доповідачу 

М.Федів - депутат 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3525 (Рішення № 32/25-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

33. Проєкт № 3559 Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Насташине Бурштинської міської територіальної 

громади 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій (із врахуванням технічних правок до 

проекту рішення) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3559 (Рішення № 33/25-21) в цілому: 

«за» -19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

34. Проєкт № 3595 Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) м.Бурштин (громадянин Заставний Ф.С.)   

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій (із врахуванням технічних правок до 

проекту рішення) 
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екологічного 

відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3595 (Рішення № 34/25-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

35. Проєкт № 3623 Про надання попереднього погодження громадянину Оршуляку  

Мар’яну Ярославовичу  на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення незавершеного будівництва в м .Бурштині по  вул .Зелена,  45 А 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

М.Оршуляк, 

депутат міської 

ради 

Повідомила про наявність конфлікту інтересів і наголосила що 

участі у обговоренні і голосуванні за даним проектом рішення не 

буде брати (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3623  (Рішення № 35/25-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

36. Проєкт № 3624 Про надання попереднього погодження громадянину 

Бронецькому Ігорю Михайловичу на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для обслуговування нежитлової будівлі в 

м.Бурштині по вул. Нова, 36 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3624  (Рішення № 36/25-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

37. Проєкт № 3625 Про надання попереднього погодження громадянину  Оршуляку  

Мар’яну Ярославовичу  на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення незавершеного будівництва в м.Бурштині по вул. С.Бандери, 126 Б 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

М.Оршуляк, 

депутат міської 

ради 

Повідомила про наявність конфлікту інтересів і наголосила що 

участі у обговоренні і голосуванні за даним проектом рішення не 

буде брати (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3625  (Рішення № 37/25-21) в цілому: 

«за» -20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення № 37/25-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

38. Проєкт № 3626 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул.С.Бандери,105-а 

(ФОП Ліуш П.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3626  (Рішення № 38/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 38/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

 39. Проєкт № 3627 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул.Міцкевича,42 

(громадянка Іванців Н.С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3627  (Рішення № 39/25-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

40. Проєкт № 3628 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в с. Насташине, вул. 

Б.Хмельницького, 25 (громадянка Мазур Г.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3628 (Рішення № 40/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 40/22521 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
41. Проєкт № 3629 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки (громадянин Куйбіда М.А.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3629  (Рішення № 41/25-21) в цілому: 

«за» -21  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

42. Проєкт № 3634 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби в селі Насташине, 

Івано-Франківського району, Івано-Франківської області (громадянину 

Михайлишину Степану Петровичу) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій та озвучив пропозицію щодо внесення змін у 

проект рішення – в пп.1.1. – слова: «з врахуванням коефіцієнту 

10% (десять)» – замінити на: «з врахуванням коефіцієнту 5% 

(п’ять)» 
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ВИСТУПИВ: 

Б.Рибчук – 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) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3634  за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3634 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни, озвучені автором проекту рішення, наведені вище (5%) до проєкту № 3634: 

«за» -21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати зміни, Проєкт № 3634 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3634  (Рішення № 42/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

43. Проєкт № 3640 Про відмову в поновленні договору оренди земельної  ділянки 

приватному підприємцю Дулик Євгенії Тимофіївні в м. Бурштин по вул. Калуська, 

б/н та переведення земельної ділянки в землі запасу 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійної 

депутатської комісії 

ВИСТУПИВ: 

І.Дулик - 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) 

ВИСТУПИЛИ: 

Н.Василащук - 

депутат міської 

ради 

 

Взяли участь в обговоренні проекту рішення, задали 

питання доповідачу, висловили позиції щодо проекту 
В.Андрієшин - 

міський голова 

ВИСТУПИВ: 

Іван Дулик - 

приватний 

підприємець 

Взяв участь в обговоренні питання проекту рішення 

ВИСТУПИЛА: 

Т.Сенчина – 

депутат міської 

ради 

Запропонувала внести зміни до проекту рішення та викласти його 

в новій редакції – замінивши формулювання відмовити на:  

Про продовження (поновлення) терміну договору оренди 

земельної ділянки з приватним підприємцем Дулик Євгенією 

Тимофіївною в м. Бурштин по вул. Калуська, б/н поновити договір 

на 3 роки 

ВИСТУПИВ: 
Б.Рибчук - депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні питання проекту рішення із 

зазначенням необхідності редагування проекту рішення. 

ВИСТУПИВ: 
В.Андрієшин – 

міський голова 

Внести зміни до проекту та поновити договір оренди земельної 

ділянки на 2 роки 

Проведення 

редагування 

проекту рішення 

Т.Сенчина – 

депутат міської 

ради 

В результаті корегування, запропоновано редакцію проекту 

рішення: 

Розглянувши подану до міської ради заяву приватного 

підприємця Дулик Є.Т., щодо  продовження (поновлення) 

договору оренди земельної ділянки від 08.12.2016 року 

(реєстраційний №1115389326000) в м. Бурштин по вул. Калуська 

б/н, відповідно до ст.ст.19,33 Закону України «Про оренду землі», 

ст.ст. 12,122,124,123,125,126 Земельного кодексу України, 

керуючись ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, міська рада        

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 
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вирішила: 

1. Укласти (поновити на новий термін) з приватним 

підприємцем Дулик Євгенією Тимофіївною договір оренди 

земельної ділянки від 08.12.2016 року, реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого майна № 1115389326000, в м. Бурштин по вул. 

Калуська, б/н, площею 0,0207 га (кадастровий номер 

2621210300:01:001:0178), для будівництва та обслуговування 

торгового магазину (КВЦПЗ 03.07) у зв’язку з закінченням строку, 

на який його було укладено терміном на 3 (три) роки із 

врахуванням коефіцієнту 10% від нормативної грошової оцінки 

землі. 

2. Міському голові в місячний термін укласти договір 

оренди землі на новий термін.  

3. Приватному підприємцю Дулик Є.Т. в 10 (десяти) денний 

термін після підписання договору оренди землі здійснити 

державну реєстрацію речового права на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку, про що повідомити 

земельно-екологічний відділ. 

4. Координацію роботи з виконання даного рішення 

покласти на земельно-екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів 

і  заступника міського голови Івана Драгуна. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3640  за основу: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3640 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення в наведеній редакції із пропозицією Т.Сенчини - терміном 

на 3 (три) роки договору оренди земельної ділянки - до проєкту № 3640: 

«за» -11 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів - Проєкт № 3640 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення в наведеній редакції із пропозицією В.Андрієшина - 

терміном на 2 (два) роки договору оренди земельної ділянки - до проєкту № 3640: 

«за» - 11 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів - Проєкт № 3640 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Відповідно до частини 18 статті 44 Регламенту міської ради – за ініціативою головуючого 

В.Андієшина поставлено на повторне голосування (переголосування) – зміни: 

За зміни до проекту рішення в наведеній редакції із пропозицією В.Андрієшина - 

терміном на 2 (два) роки договору оренди земельної ділянки - до проєкту № 3640: 

«за» -14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати зміни до проекту рішення в наведеній редакції із пропозицією В.Андрієшина 

- терміном на 2 (два) роки договору оренди земельної ділянки, до проєкту № 3640 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3640 (Рішення № 43/25-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/25-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

44. Проєкт № 3496 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 Кобель І.А.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3496  (Рішення № 44/25-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 44/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

45. Проєкт № 3498 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянин Кобель А.Г.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3498  (Рішення № 45/25-21) в цілому: 

«за» -20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 45/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

46. Проєкт № 3503 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 Бартків С.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3503  (Рішення № 46/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 46/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

47. Проєкт № 3504 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 Ватуйчак О.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3504  (Рішення № 47/25-21) в цілому: 

«за» -17  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення № 47/25-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

48. Проєкт № 3505 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 Цимбаліста-Галич Н.Р.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3505  (Рішення № 48/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

49.Проєкт № 3506 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 Цимбаліста-Галич Н.Р.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3506  (Рішення № 49/25-21) в цілому: 

«за» -17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 49/25-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

50.Проєкт № 3507 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 Курляк Р.О.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3507  (Рішення № 50/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

51.Проєкт № 3508 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 Курляк Р.О.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3508  (Рішення № 51/25-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 51/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

52.Проєкт № 3509 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 Курляк Р.О.) 
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ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3509 (Рішення № 52/25-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 52/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

53.Проєкт № 3510 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 Курляк Р.О.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3510 (Рішення № 53/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 53/25-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

54.Проєкт № 3511 Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Цимбалістий В.Є.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3511  (Рішення № 54/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 54/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

55.Проєкт № 3512 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 Гнатюк М.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3512  (Рішення № 55/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 55/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

56.Проєкт № 3513 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 Гнатюк М.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 
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відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3513  (Рішення № 56/25-21) в цілому: 

«за» -15  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 56/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

57. Проєкт № 3514 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 Білик Л.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3514  (Рішення № 57/25-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 57/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

58. Проєкт № 3515 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 Білик Л.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3515  (Рішення № 58/25-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 58/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

59. Проєкт № 3517 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 Микитин Д.С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3517  (Рішення № 59/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 59/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

60. Проєкт № 3526 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 

Тростянецький Р.Ф.) 

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 № 3526 (Рішення № 60/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 60/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

61. Проєкт № 3527 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  Тростянецький Р.Ф.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3527  (Рішення № 61/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 61/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

62. Проєкт № 3528 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 Стецик М.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3528 (Рішення № 62/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 62/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

63. Проєкт № 3529 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 Стецик М.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3529  (Рішення № 63/25-21) в цілому: 

«за» -16  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 63/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

64. Проєкт № 3530 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 Стецик М.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій. Із врахуванням технічної правки до проекту 

рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3530  (Рішення № 64/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 64/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

65. Проєкт № 3531 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 Стецик М.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3531  (Рішення № 65/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 65/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

66. Проєкт № 3532 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 Стецик М.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3532  (Рішення № 66/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 66/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

67. Проєкт № 3533 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 Ковалишин 

І.А.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення №3533  (Рішення № 67/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 67/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

68. Проєкт № 3534 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 Роїк І.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3534  (Рішення № 68/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
69. Проєкт № 3535 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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



46 
 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Роїк І.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3535  (Рішення № 69/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 69/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

70. Проєкт № 3536  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 Роїк І.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3536 (Рішення № 70/25-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

71. Проєкт № 3545 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення садівництва з передачею у приватну власність (громадянин Перепічка 

А.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3545 (Рішення № 71/25-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

72. Проєкт № 3546 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 Шмігель Г.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3546  (Рішення № 72/25-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 72/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

73.Проєкт № 3547 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 Шмігель Г.М.) 
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ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3547  (Рішення № 73/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 73/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

74.Проєкт № 3549 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 Побуцька Г.Й.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3549  (Рішення № 74/25-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 74/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

75.Проєкт № 3550 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  Побуцька Г.Й.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3550  (Рішення № 75/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 75/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

76.Проєкт № 3558 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 

(громадянки Бойцун  Г.С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3558 (Рішення № 76/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 76/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

77.Проєкт № 3562 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 Кобель П.Г.) 

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 № 3562 (Рішення № 77/25-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 77/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

78.Проєкт № 3564 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  Веренька М.С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3564  (Рішення № 78/25-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 78/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

79.Проєкт № 3565 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 Веренька М.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3565  (Рішення № 79/25-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 79/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

80.Проєкт № 3566 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  Веренька М.С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3566  (Рішення № 80/25-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 80/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

81.Проєкт № 3567 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  Веренька М.С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 3567  (Рішення № 81/25-21) в цілому: 
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«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 81/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

82. Проєкт № 3568 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 Веренька 

М.С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3568 (Рішення № 82/25-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 82/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

83. Проєкт № 3569 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянин Веренька М.С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3569  (Рішення № 83/25-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 83/25-21 в цілому (рішення додається) 

 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив перерву у першому пленарному засіданні 

двадцять п’ятої Сесії міської ради восьмого 

скликання і закрив засідання. 

Зазначив, що друге пленарне засідання двадцять 

п’ятої Сесії відбудеться 29.12.2021 (поч. о 9:00 год.) 

 

 

Примітка: відеотрансляцію першого плен.засідання двадцять п’ятої Сесії міської ради восьмого 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Василь АНДРІЄШИН 


