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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцять шостої Cесії міської ради восьмого скликання 

Від 28 січня 2022 року                                                                                               м. Бурштин 

Початок: 09:00 год. 

Закінчення: 11:25 год. 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

Присутні на сесії: 
- міський голова Василь Андрієшин; 
- 19 (дев’ятнадцять) депутатів міської ради (список додається) 

Відсутні на сесії: 

- 7 (сім) депутатів:  Ігор Дулик, Володимир Мацьків, Іван Пізь, Богдан Рибчук, 

                               Петро Савка, Андрій Савчак, Ігор Харів 

 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин - 

міський голова 

Оголосив двадцять шосту Сесію міської ради восьмого 

скликання відкритою 

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

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин - 

міський голова  

 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт 

Порядку денного двадцять шостої чергової сесії міської ради 

восьмого скликання: 
1.Проєкт № 3701 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 
2.Проєкт № 3702 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

3.Проєкт № 3703 Про направлення вільного залишку. 
4.Проєкт № 3704 Про перерахування залишку коштів спеціального фонду до 

загального фонду. 

5.Проєкт № 3647 Про затвердження  програми оптимізації процесів 
оподаткування та покращення сервісу обслуговування платників  у  Галицькій 

ДПІ Головного управління ДПС в Івано-Франківській області  на 2022-2024 

роки. 
Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 

6.Проєкт № 3712 Про внесення змін та доповнень до Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Бурштинської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 

№ 06/2-20. 

Доповідач: Марія Назар - начальник відділу економіки і промисловості. 
7.Проєкт № 3859 Про вступ у члени Місцевої Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Агенція розвитку об’єднаних територіальних громад 

Прикарпаття». 
Доповідач: Василь Андрієшин - міський голова. 

Співдоповідач: Яна Штогрин - завідувач сектору інвестиційної діяльності та 

стратегічного розвитку управління економіки, праці та інвестиційної діяльності. 
Співдоповідач: Роман Іванюк – секретар міської ради. 

8.Проєкт № 3710 Про план роботи Бурштинської міської ради на 2022 рік. 

Доповідач: Роман Іванюк – секретар міської ради. 
9.Проєкт № 3821 Про розробку Стратегії розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2030 роки. 

Доповідач: Яна Штогрин - завідувач сектору інвестиційної діяльності та 
стратегічного розвитку управління економіки, праці та інвестиційної діяльності. 

10.Проєкт № 3860  Про затвердження Положення про Управління економіки, 

праці та інвестиційної діяльності Бурштинської  міської ради. 
Доповідач: Олег Скриник - начальник управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності. 

11.Проєкт № 3845 Про заборону стихійної торгівлі в Бурштинській міській 
територіальній громаді. 

12.Проєкт № 3846 Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну 
власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації проєктів 

Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» у 2021 році. 
13.Проєкт № 3848 Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну 

власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради та на баланс Бурштинської міської ради об’єктів будівництва. 

14.Проєкт № 3849 Про погодження безоплатної передачі на баланс КП «Еко-

Сервіс»  основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, які перебувають 

на балансі КП «Житловик». 
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15.Проєкт № 3861 Про внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального 
майна Бурштинської міської територіальної громади для передачі майна в оренду 

на аукціоні. 

16.Проєкт № 3862 Про затвердження Програми енергозбереження та 

енергоефективності Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки. 

Доповідач: Ірина Герт -  начальник відділу ЖКГ і обліку комунального майна. 
Співдоповідач:Ігор Навроцький – енергоменеджер відділу ЖКГ і обліку 

комунального майна до проекту №3862 

17.Проєкт № 3808 Про затвердження спроможної  мережі надання первинної 
медичної допомоги  комунального некомерційого підприємства «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області. 
Доповідач: Оксана Савчин - головний лікар КНП «Бурштинський міський 

центр  

первинної медико-санітарної допомоги».                                             
18.Проєкт № 3696 Про Програму підтримки книговидання місцевих авторів  на 

2022-2024 рр. 

19.Проєкт № 3711 Про  комплексну Програму розвитку галузі культури 
Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024 рр.  

20.Проєкт № 3858 Про найменування і затвердження структури та граничної 

чисельності  закладів культури Бурштинської міської ради на 2022 р. 
Доповідач: Юліана Степась – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків. 

21.Проєкт № 3706 Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін 
до Генерального плану суміщеного з Детальним планом території для 

будівництва торгових приміщень(магазину) з СТО по вулиці Львівська №4-Б, 

№4-В, село Задністрянське, Івано-Франківської області». 
Доповідач: Тетяна Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури. 

22.Проєкт № 3707 Про внесення змін до Програми соціального захисту 

населення на 2022-2026 роки Бурштинської  міської територіальної громади від 
25 листопада 2021 року № 05/22-21. 

Доповідач: Світлана Коцур- начальник відділу соціального захисту населення. 

23.Проєкт № 3713 Про затвердження Положення про cлужбу у справах дітей 
Бурштинської міської ради у новій редакції. 

Доповідач: Світлана Козар - начальник служби у справах дітей. 

24.Проєкт № 3709 Про затвердження Програми підтримки сім΄ї Бурштинської 
міської територіальної громади на 2022-2025 роки. 

25.Проєкт № 3822 Про створення комунального підприємства «Спортивний клуб 
«Бурштин» Бурштинської міської ради». 

Доповідач: Марія Козар – начальник відділу сім'ї, молоді і спорту. 

26.Проєкт № 3649 Про затвердження Програми проведення заходів формування 
підрозділу та штабу району територіальної оборони № 1 на 2022 рік. 

Доповідач: Роман Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи. 
27.Проєкт № 3432 Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 

21.05.2021 року № 31/12-21 «Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів». 
Доповідач: Марія Михайлишин – начальник юридичного відділу. 

28.Проєкт № 3820 Про затвердження Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва Бурштинської територіальної громади  на 2022-2025 роки. 
Доповідач: Богдан Рибчук – депутат міської ради. 

29.Проєкт № 3847 Про Перелік природоохоронних заходівз місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді 
на 2022 рік. 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу.  

Земельні питання 

30.Проєкт №3651 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Галяс С.О.) 

31.Проєкт №3659 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин  Ковальчук О.О.) 
32.Проєкт №3742 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Вільгард П.М.) 
33.Проєкт №3776 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин  Клюба І.Ю.) 
34.Проєкт №3787 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин  Шафран З.М.) 
35.Проєкт №3788 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Чорненька Л.В.) 
36.Проєкт №3789 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Громко С.Я.) 
37.Проєкт №3790 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею  у 

приватну власність (громадянин Калин І.П.) 
38.Проєкт №3795 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 
у приватну власність (громадянка Чучман З.В. ) 

39.Проєкт №3796 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Чучман Я.В.) 

40.Проєкт №3801 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 
у приватну власність (громадянин Николин О.Б.) 

41.Проєкт №3807 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 
у приватну власність (громадянка Пітоня Л.М.) 

42.Проєкт №3818 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 
у приватну власність (громадянин  Кравець І.В.) 

43.Проєкт №3825 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 
у приватну власність в селі Юнашків Бурштинської міської територіальної 

громади (громадянин Кліщ Сергій Степанович) 

44.Проєкт №3826 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність в селі Юнашків Бурштинської міської територіальної 

громади (громадянин Кліщ Микола Миколайович) 
45.Проєкт №3844 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею  у 

приватну власність (громадянка Карасьова Г.М. 
46.Проєкт №3693 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 

с.Сарники по вул.Незалежності,1 з укладанням договору оренди землі  
(ПУКІВСЬКЕ КООПЕРАТИВНЕ ТОРГОВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ) 

47.Проєкт №3694 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 
с.Юнашків по вул.Кліща І, 9 а з укладанням договору оренди землі (ПУКІВСЬКЕ 

КООПЕРАТИВНЕ ТОРГОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ) 

48.Проєкт №3828 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, розташованих на території Львівської та Івано-Франківської 

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

мотивів суспільної необхідності та наданням їх у постійне користування 
державному підприємству «Національна енергетична компанія «Укренерго» із 

зміною цільового призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування об’єктів передачі електричної енергії (повітряної лінії 

електропередачі напругою 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани та 330 кВ 

Бурштинська ТЕС – Західноукраїнська №2 
49.Проєкт №3687 Про надання дозволу ТзОВ «МІО-БУД» на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 

виробничих приміщень в с.Дем’янів по вул.Львівська,69 
50.Проєкт №3697 Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності в м. Бурштин по вул.С.Бандери,60 (Будинок Культури ім. Т. Шевченка) 

51. Проєкт №3698 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) для обслуговування торгового павільйону в м. Бурштин по 

вул. Шухевича (приватний підприємець Демків В.Б.) 
52.Проєкт № 3708 Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності площею 3,8167 га за 

межами населеного пункту с.Різдвяни 
53.Проєкт №3750 Про надання попереднього погодження громадянину 

Агаджанову Артуру Аркадійовичу  на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для обслуговування нежитлової будівлі 
магазину в с. Задністрянське вул.Львівська,4б 

54.Проєкт №3751 Про надання попереднього погодження громадянину 

Агаджанову Артуру Аркадійовичу  на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для обслуговування нежитлової будівлі 

магазину в с. Задністрянське вул.Львівська,4в 

55.Проєкт №3827 Про погодження надання дозволу на спеціальне використання 
природних ресурсів загальнодержавного значення Галицькому НПП на 2021 рік 

56.Проєкт №3829 Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності в селі Коростовичі в урочищі Заперелісок Бурштинської міської 
територіальної громади 

57.Проєкт №3830 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель масивів сільськогосподарського призначення за межами 
населеного пункту села Куропатники, за межами населеного пункту села 

Коростовичі Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

58.Проєкт №3831 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, яка пропонується для продажу на земельних торгах 

(аукціонах) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 

Січових Стрільців в місті Бурштин 
59.Проєкт №3832 Про припинення договору оренди земельної ділянки з 

громадянином Белей Степаном Михайловичем в селі Дем’янів по вул. Калуська, 

б/н Бурштинської міської територіальної громади 
60.Проєкт №3834 Про надання попереднього погодження громадській організації 

«Братство Демократичної Української Молоді» на продаж земельної ділянки не 

сільськогосподарського призначення в м. Бурштин по вул.Міцкевича,49 А 
61.Проєкт №3835 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення в 
с. Новий Мартинів по вул.Шевченка,36 В (громадянка Матіїшин Г.І.) 

62.Проєкт №3700 Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд (присадибна ділянка) (громадянка Бояновська А. Я.) 

63.Проєкт №3833 Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) (громадянка Савчак В. Л.) 

64.Проєкт №3650 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 Сірко М.І.) 

65.Проєкт №3652 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 
Галяс С.О.) 

66.Проєкт №3653 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 Николин О.С.) 

67.Проєкт №3655 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 Квакало М.І.) 
68.Проєкт №3656 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 Квакало М.І.) 

69. Проєкт №3657 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 Квакало М.І.) 

70.Проєкт №3658 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  
Андрієшин Р.М.) 

71.Проєкт №3664 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 Дашевич М.М.) 
72.Проєкт №3667 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 Федоляк Р.О.) 

73.Проєкт №3668 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 Федоляк Р.О.)  

74.Проєкт №3669 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 Федоляк Р.О.) 
75.Проєкт №3673 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 Курдидик А.С.) 

76.Проєкт №3678 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 Кузів С.В.) 

77.Проєкт №3679 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 (громадянці   Пипчак В.В.) 
78.Проєкт №3680 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 

Кузів С.В.) 

79.Проєкт №3682 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 Процак М.Б.) 
80.Проєкт №3684 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 Мадій Н.П.) 

81.Проєкт №3685 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 
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(громадянка Мадій Н.П.) 
82.Проєкт №3686 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 

Мадій Н.П.) 

83.Проєкт №3689 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  Щур Т.Р.) 

84.Проєкт №3691 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 (громадянці   Пипчак В.В.) 
85.Проєкт №3721 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 Любченко Г.О.) 

86.Проєкт №3722 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 Шпирналь Б.П.) 

87.Проєкт №3723 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 
Шпирналь Б.П.) 

88.Проєкт №3724 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 Шпирналь Б.П.) 

89.Проєкт №3725 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 Шпирналь Б.П.) 
90.Проєкт №3726 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 Шпирналь Б.П.) 

91. Проєкт №3727 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 Шпирналь Б.П.) 
92.Проєкт №3728 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин 

Ожгевич Л.Й.) 

93.Проєкт №3729 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 Ожгевич Л.Й.) 
94.Проєкт №3730 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 Ожгевич Л.Й.) 

95.Проєкт №3731 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 Ожгевич Л.Й.) 

96.Проєкт №3733 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 
Лашків М.С.) 

97.Проєкт №3735 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 Сірко М.І.) 

98.Проєкт №3736 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 Сірко М.І.) 
99.Проєкт №3741 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 спільно-сумісну власність 

(громадяни Стецик М.В.,Войціцька М.Є.,Войціцька М.С.) 

100.Проєкт №3743 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 Мазур Л.І.) 
101.Проєкт №3744 Про затвердження технічної документації із землеустрою 
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щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянина Любінець І.С.) 

102.Проєкт №3745 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 Олексів Г.В.) 

103.Проєкт №3746 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 Сегінович Н.О.) 
104.Проєкт №3747 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 спільно-сумісну власність 

(громадяни Назар Г.М.,Назар І.З.,Ліуш Н.З.) 

105.Проєкт №3749 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  Коцур С.Б.) 
106.Проєкт №3752 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 Андрієшин Я.М.) 

107.Проєкт №3753 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 Іваськів С.О) 
108.Проєкт №3754 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 Угрин Л.І.) 

109.Проєкт №3755 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 Угрин Л.І.) 

110.Проєкт №3756 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 Угрин Л.І.) 

111.Проєкт №3757 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 Угрин Л.І.) 
112. Проєкт №3758 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 (громадянці Баран М.О.) 

113.Проєкт №3759 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 (громадянці Баран М.О.) 

114.Проєкт №3760 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 (громадянці Баран М.О.) 

115.Проєкт №3761 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 (громадянину  Курдидик.А.С.) 

116.Проєкт №3762 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 (громадянці  Варик О.О) 

117.Проєкт №3763 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 (громадянці  Іванків Я.О.) 
118.Проєкт №3764 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  Василишин М.І.) 

119. Проєкт №3765 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  Василишин М.І.) 

120.Проєкт №3766 Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
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для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 
власність (громадянин  Василишин М.І.) 

121.Проєкт №3768 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 Стефанів М.Д.) 

122.Проєкт №3769 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 Стефанів М.Д.) 
123.Проєкт №3770 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 Стефанів М.Д.) 

124.Проєкт №3771 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 Стефанів М.Д.) 

125.Проєкт №3772 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 Стефанів М.Д.) 
126.Проєкт №3775 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 Шпирналь Л.Ф.) 

127.Проєкт №3782 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 Веренька М.І.) 

128. Проєкт №3783 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 Веренька М.І.) 

129.Проєкт №3784 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 Веренька М.І.) 

130.Проєкт №3785 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 Ричак О.В.) 

131.Проєкт № 3791 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 Пипчак В.В.) 
132.Проєкт №3792 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 Пипчак В.В.) 

133.Проєкт №3797 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.) 

134.Проєкт №3798 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 Цимбаліста-Галич Н.Р.) 

135.Проєкт №3799 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 Курляк З.Б.) 
136.Проєкт №3804 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 Шпирналь Л.Ф.) 

137.Проєкт №3809 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 (громадянину   Цюлюпі М.М.) 

138.Проєкт №3813 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 Тихий М.М.) 

139.Проєкт №3814 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 
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власність (громадянин Тихий М.М.) 
140.Проєкт №3815 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 (громадянці Паук М.О.)      

141.Проєкт №3816 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 Загарук О.І.) 
142.Проєкт №3817 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 Загарук О.І.) 

143.Проєкт №3819 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 Андрусишин  Б.Р.) 

144.Проєкт №3836 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 Харів О.Я.) 

145.Проєкт №3837 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 Кропельницький М.І.) 
146.Проєкт №3838 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 Кропельницький М.І.) 

147.Проєкт №3850 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 (громадянину Кропельницький М.І.) 

148.Проєкт №3851 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 (громадянину Кропельницький М.І.) 

149.Проєкт №3852 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 Рега І.Б.) 
150.Проєкт №3853 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    Рега І.Б.) 

151.Проєкт №3854 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    Рега І.Б.) 

152.Проєкт №3855 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   Рега І.Б.) 
153.Проєкт №3856 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   Рега І.Б.) 

154.Проєкт №3857 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  Рега І.Б.) 

155.Проєкт №3654 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Васій В.С.) 

156.Проєкт №3660 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Воян О.О.) 

157.Проєкт №3661 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Серновський В.Р.) 

158.Проєкт №3662 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Серновський В.Р.) 

159.Проєкт №3663 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Хованець О.Б.) 

160.Проєкт №3666 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
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господарства з передачею у власність (громадянка Озарків О.Г.) 
161.Проєкт №3670 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Андрієшин Р.М) 

162.Проєкт №3671 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Чорна Г.П.) 
163.Проєкт №3674 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Чернецька О.Я.) 
164.Проєкт №3675 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Царенко М.М) 
165.Проєкт №3676 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Царенко М.М.) 
166.Проєкт №3677 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Чернецька О.Я.) 
167.Проєкт №3681 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 
власність (громадянин Угрин М.Д.) 

168.Проєкт №3683 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства з передачею у власність (громадянка Рогуш М.В.) 

169.Проєкт №3688 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства з передачею у власність (громадянка Шмігель М.М.) 

170.Проєкт №3690 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства з передачею у власність (громадянка Мельник М.М.) 

171.Проєкт №3692 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства з передачею у власність (громадянин Джогола В.Р.)  

172.Проєкт №3714 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства з передачею у власність (громадянин Федуняк І.Б.) 

173.Проєкт №3715 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Федуняк І.Б.) 

174. Проєкт №3716 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Федуняк І.Б. ) 

175.Проєкт №3717 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Федуняк І.Б. ) 

176.Проєкт №3718 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Царенко М.М.) 

177.Проєкт №3719 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 Любченко Г.О.) 
178. Проєкт №3720 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 Любченко Г.О.) 

179.Проєкт №3732 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Вітрак О.Б.) 

180.Проєкт №3734 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства з передачею у власність (громадянин Галич О.І.) 

181.Проєкт №3748 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства з передачею у власність (громадянка Кліщ І.О.) 

182. Проєкт №3773 Про надання дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства з передачею у власність (громадянин Синишин М.А.) 

183.Проєкт №3774 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства з передачею у власність (громадянин Синишин М.А.) 

184.Проєкт №3777 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства з передачею у власність (громадянка Бардашевська Г.М.) 

185.Проєкт №3778 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства з передачею у власність (громадянка Бардашевська Г.М.) 

186.Проєкт №3779 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства з передачею у власність (громадянка Бардашевська Г.М.) 
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187.Проєкт №3780 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Кліщ М.С.) 

188. Проєкт №3781 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Кліщ М.С.) 

189.Проєкт №3786 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у 

власність (громадянка  Цюрко Г.Д.) 

190.Проєкт №3793 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

191.Проєкт №3794 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Фенін Л.І.) 

192.Проєкт №3800 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Базилюк М.Б.) 

193. Проєкт №3802 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Бартків Й.І.) 

194.Проєкт №3803 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Дяків Т.В.) 

195.Проєкт №3805 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка  Мустафіна С.В.) 

196. Проєкт №3806 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Мустафіна С.В.) 

197.Проєкт №3823 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

198.Проєкт №3839 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Стахів М.Б.) 

199.Проєкт №3840 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Стахів М.Б.) 
200.Проєкт №3841 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Стахів М.Б.) 
201.Проєкт №3843 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Бойсин С.М.) 
202.Проєкт №3665 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 Базилюк М.П. ) 

203.Проєкт №3672 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) на земельну частку (пай)згідноСвідоцтва про право на спадщину 

за заповітом (громадянка Мусякевич З.Б.) 

204.Проєкт №3695 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) для обслуговування торгового магазину в с.Юнашків по 

вул.Кліща,1 (громадянка Костів Н.М. ) 
205.Проєкт №3737 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

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

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

сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за 

законом (громадянин Антонів М.І.) 

206.Проєкт №3738 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 Боднар З.М.)  

207.Проєкт №3739 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства  з передачею у  

власність (громадянка Антошків А.Д.) 

208.Проєкт №3740 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 Антошків А.Д.) 
209.Проєкт №3767 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

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

(на місцевості) для будівництва індивідуального гаража з передачею у власність 
(громадянин Вільчик І.В.)  

210.Проєкт №3810 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  
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сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за 
заповітом (громадянину Ткачу О.А.) 

211.Проєкт №3811 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

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

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

сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за 

заповітом згідно рішення суду громадянці (Семенчевій Г.Д.) 
212.Проєкт №3812 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

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

(на місцевості) на земельну частку  (пай)  для ведення товарного  
сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за 

законом (громадянці  Вітрак  Н.С.) 

213.Проєкт №3824 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за 
заповітом згідно рішення суду громадянці Кіценюк С.С. 

214.Проєкт №3842 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) на земельну частку (пай) для ведення товарного 

сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за 

заповітом (гром. Бердей О.І.) 
Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

215.Відповіді на депутатські запити. 

216.Депутатські запити. 
217.Різне. 

ДОПОВІВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Зазначив про пропозиції щодо змін до проекту Порядку денного 

Сесії, а саме: 

- Врахувати технічні правки у назві Проектів рішень відповідно 

до Службової записки начальника земельно-екологічного відділу 

В.Копаниці (додається) про виправлення (зміну) назв проектів 

рішень в порядку денному тех. помилок, а саме: пит.№158 –

Проект 3662, пит.№177 –Проект 3719, пит.№178 –Проект 3720, 

пит.№206 –Проект 3738; 
 

- Зняти з розгляду Порядку денного Проект рішення № 3847 

«Про Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2022 рік» відповідно до Службової 

записки В.Копаниці; 
 

- Врахувати зміни у Порядку денному в частині доповідачів 

Проектів рішень, в зв’язку із хворобою, та замінити: 

- Доповідач: І.Герт на заст. міс. голови І.Драгуна; 

- Доповідач: Ю.Степась, С.Козар, О.Савчин на заст. міс. голови 

В.Чуйка; 

- Доповідач: М.Назар на нач. фін.відділу О.Петровська; 

- Доповідач: М.Михайлишин на спец. юридичного відділу 

А.Пергельського; 

- Доповідач: Я.Штогрин на нач. управл. економіки О.Скриника; 

- Доповідач: С.Коцур на нач. фін.відділу О.Петровська. 

ВИСТУПИЛИ: 

Мар’яна Федів – 

депутат міської ради 

Внесла пропозицію – включити в Порядок денний Проект 

рішення № 3863 «Про надання згоди на підписання 

Меморандуму про співпрацю» 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Відповідно до Службової записки від 26.01.2022 заступника 

міського голови І.Драгуна про включення до Порядку денного 

Проекту рішення № 3863 – зазначив депутатам, що включення 

Проекту рішення в Порядок денний необхідно здійснити за 

умови його розгляду на ІІ пленарному засіданні 26 Сесії з метою 

дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного двадцять шостої чергової Сесії міської ради 

восьмого скликання за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

скликання за основу 

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

секретарем ради та депутатом міської ради (наведені вище):  
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«за» -18  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни до проєкту Порядку денного 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття Порядку денного двадцять шостої Сесії міської ради восьмого скликання 

в цілому, в новій редакції: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти Порядок денний двадцять шостої Сесії міської ради восьмого скликання 

в цілому, в редакції: 
1.Проєкт № 3701 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік. 

2.Проєкт № 3702 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік. 
3.Проєкт № 3703 Про направлення вільного залишку. 

4.Проєкт № 3704 Про перерахування залишку коштів спеціального фонду до загального фонду. 

5.Проєкт № 3647 Про затвердження  програми оптимізації процесів оподаткування та покращення сервісу 
обслуговування платників  у  Галицькій ДПІ Головного управління ДПС в Івано-Франківській області  на 2022-

2024 роки. 

6.Проєкт № 3712 Про внесення змін та доповнень до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 11.12.2020 № 06/2-20. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 

7.Проєкт № 3859 Про вступ у члени Місцевої Асоціації органів місцевого самоврядування «Агенція розвитку 

об’єднаних територіальних громад Прикарпаття». 

Доповідач: Василь Андрієшин - міський голова. 
Співдоповідач: Роман Іванюк – секретар міської ради. 

8.Проєкт № 3710 Про план роботи Бурштинської міської ради на 2022 рік. 

Доповідач: Роман Іванюк – секретар міської ради. 
9.Проєкт № 3821 Про розробку Стратегії розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2030 

роки. 

10.Проєкт № 3860  Про затвердження Положення про Управління економіки, праці та інвестиційної діяльності 
Бурштинської  міської ради. 

Доповідач: Олег Скриник - начальник управління економіки, праці та інвестиційної діяльності. 

11.Проєкт № 3845 Про заборону стихійної торгівлі в Бурштинській міській територіальній громаді. 
12.Проєкт № 3846 Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках 

реалізації проєктів Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» у 2021 році. 

13.Проєкт № 3848 Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської ради об’єктів 
будівництва. 

14.Проєкт № 3849 Про погодження безоплатної передачі на баланс КП «Еко-Сервіс»  основних засобів та 

товарно-матеріальних цінностей, які перебувають на балансі КП «Житловик». 
15.Проєкт № 3861 Про внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні. 

16.Проєкт № 3862 Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності Бурштинської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки. 

Доповідач: Іван Драгун – заступник міського голови 
17.Проєкт № 3808 Про затвердження спроможної  мережі надання первинної медичної допомоги  комунального 
некомерційого підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

18.Проєкт № 3696 Про Програму підтримки книговидання місцевих авторів  на 2022-2024 рр. 
19.Проєкт № 3711 Про  комплексну Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022-2024 рр.  

20.Проєкт № 3858 Про найменування і затвердження структури та граничної чисельності  закладів культури 
Бурштинської міської ради на 2022 р. 

Доповідач: Володимир Чуйко – заступник міського голови. 

21.Проєкт № 3706 Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану 
суміщеного з Детальним планом території для будівництва торгових приміщень(магазину) з СТО по вулиці 

Львівська №4-Б, №4-В, село Задністрянське, Івано-Франківської області». 

Доповідач: Тетяна Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури. 
22.Проєкт № 3707 Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки 

Бурштинської  міської територіальної громади від 25 листопада 2021 року № 05/22-21. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 
23.Проєкт № 3713 Про затвердження Положення про cлужбу у справах дітей Бурштинської міської ради у новій 

редакції. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу 

24.Проєкт № 3709 Про затвердження Програми підтримки сім΄ї Бурштинської міської територіальної громади 

на 2022-2025 роки. 

25.Проєкт № 3822 Про створення комунального підприємства «Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської 
міської ради». 

Доповідач: Марія Козар – начальник відділу сім'ї, молоді і спорту. 

26.Проєкт № 3649 Про затвердження Програми проведення заходів формування підрозділу та штабу району 
територіальної оборони № 1 на 2022 рік. 

Доповідач: Роман Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи. 
27.Проєкт № 3432 Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року № 31/12-21 «Про 
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затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих органів». 
Доповідач: Андрій Пергельський  – головний спеціаліст  юридичного відділу. 

28.Проєкт № 3820 Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва Бурштинської 

територіальної громади  на 2022-2025 роки. 

Доповідач: Володимир Чуйко – заступник міського голови. 

29.Проєкт № 3863 Про надання згоди на підписання Меморандуму про співпрацю 

Доповідач: І.Драгун – заступник міського голови.  

Земельні питання 

30.Проєкт №3651 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин Галяс С.О.) 
31.Проєкт №3659 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин  Ковальчук О.О.) 

32.Проєкт №3742 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин Вільгард П.М.) 

33.Проєкт №3776 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин  Клюба І.Ю.) 
34.Проєкт №3787 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин  Шафран З.М.) 

35.Проєкт №3788 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка Чорненька Л.В.) 

36. Проєкт №3789 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин Громко С.Я.) 
37.Проєкт №3790 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва 

індивідуального гаража з передачею  у приватну власність (громадянин Калин І.П.) 

38.Проєкт №3795 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка Чучман З.В. ) 

39.Проєкт №3796 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин Чучман Я.В.) 
40.Проєкт №3801 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин Николин О.Б.) 

41.Проєкт №3807 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка Пітоня Л.М.) 

42.Проєкт №3818 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин  Кравець І.В.) 
43.Проєкт №3825 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність в селі Юнашків Бурштинської міської 

територіальної громади (громадянин Кліщ Сергій Степанович) 
44.Проєкт №3826 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність в селі Юнашків Бурштинської міської 
територіальної громади (громадянин Кліщ Микола Миколайович) 

45.Проєкт №3844 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва 

індивідуального гаража з передачею  у приватну власність (громадянка Карасьова Г.М. 
46.Проєкт №3693 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі в с.Сарники по вул.Незалежності,1 з укладанням договору оренди землі  

(ПУКІВСЬКЕ КООПЕРАТИВНЕ ТОРГОВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ) 
47.Проєкт №3694 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі в с.Юнашків по вул.Кліща І, 9 а з укладанням договору оренди землі 

(ПУКІВСЬКЕ КООПЕРАТИВНЕ ТОРГОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ) 
48.Проєкт №3828 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих 

на території Львівської та Івано-Франківської областей, з подальшим вилученням, відчуженням для суспільних 

потреб чи з мотивів суспільної необхідності та наданням їх у постійне користування державному підприємству 
«Національна енергетична компанія «Укренерго» із зміною цільового призначення для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі електричної енергії (повітряної лінії 

електропередачі напругою 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани та 330 кВ Бурштинська ТЕС – 
Західноукраїнська №2 

49.Проєкт №3687 Про надання дозволу ТзОВ «МІО-БУД» на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування виробничих приміщень в с.Дем’янів по вул.Львівська,69 
50.Проєкт №3697 Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в м. Бурштин по 

вул.С.Бандери,60 (Будинок Культури ім. Т. Шевченка) 

51.Проєкт №3698 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

павільйону в м. Бурштин по вул. Шухевича (приватний підприємець Демків В.Б.) 

52.Проєкт № 3708 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
комунальної власності площею 3,8167 га за межами населеного пункту с.Різдвяни 

53.Проєкт №3750 Про надання попереднього погодження громадянину Агаджанову Артуру Аркадійовичу  на 

продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування нежитлової будівлі 
магазину в с. Задністрянське вул.Львівська,4б 

54.Проєкт №3751 Про надання попереднього погодження громадянину Агаджанову Артуру Аркадійовичу  на 

продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування нежитлової будівлі 
магазину в с. Задністрянське вул.Львівська,4в 

55.Проєкт №3827 Про погодження надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів 

загальнодержавного значення Галицькому НПП на 2021 рік 
56.Проєкт №3829 Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в селі Коростовичі в 

урочищі Заперелісок Бурштинської міської територіальної громади 

57.Проєкт №3830 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель масивів 
сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села Куропатники, за межами населеного 

пункту села Коростовичі Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

58.Проєкт №3831 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 
пропонується для продажу на земельних торгах (аукціонах) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вулиці Січових Стрільців в місті Бурштин 

59.Проєкт №3832 Про припинення договору оренди земельної ділянки з громадянином Белей Степаном 
Михайловичем в селі Дем’янів по вул. Калуська, б/н Бурштинської міської територіальної громади 
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60.Проєкт №3834 Про надання попереднього погодження громадській організації «Братство Демократичної 
Української Молоді» на продаж земельної ділянки не сільськогосподарського призначення в м. Бурштин по 

вул.Міцкевича,49 А 

61.Проєкт №3835 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для іншого сільськогосподарського призначення в с. Новий Мартинів по вул.Шевченка,36 В (громадянка 

Матіїшин Г.І.) 

62.Проєкт №3700 Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (громадянка 

Бояновська А. Я.) 

63.Проєкт №3833 Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (громадянка 

Савчак В. Л.) 

64.Проєкт №3650 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 Сірко М.І.) 

65.Проєкт №3652 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 Галяс 

С.О.) 
66.Проєкт №3653 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 Николин О.С.) 
67.Проєкт №3655 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 Квакало М.І.) 
68.Проєкт №3656 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 Квакало М.І.) 
69.Проєкт №3657 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 Квакало М.І.) 
70.Проєкт №3658 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  
Андрієшин Р.М.) 

71.Проєкт №3664 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 Дашевич М.М.) 

72.Проєкт №3667 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 Федоляк Р.О.) 

73.Проєкт №3668 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 Федоляк Р.О.)  

74.Проєкт №3669 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 Федоляк Р.О.) 

75.Проєкт №3673 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 Курдидик А.С.) 

76.Проєкт №3678 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 Кузів С.В.) 

77.Проєкт №3679 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 (громадянці   Пипчак В.В.) 

78.Проєкт №3680 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 Кузів 

С.В.) 

79.Проєкт №3682 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 Процак М.Б.) 
80.Проєкт №3684 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 Мадій Н.П.) 
81.Проєкт №3685 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 Мадій Н.П.) 
82.Проєкт №3686 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 Мадій 
Н.П.) 

83.Проєкт №3689 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  Щур Т.Р.) 

84.Проєкт №3691 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 (громадянці   Пипчак В.В.) 

85.Проєкт №3721 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 Любченко Г.О.) 
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86.Проєкт №3722 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 Шпирналь Б.П.) 

87.Проєкт №3723 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 

Шпирналь Б.П.) 
88.Проєкт №3724 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 Шпирналь Б.П.) 
89.Проєкт №3725 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 Шпирналь Б.П.) 
90.Проєкт №3726 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 Шпирналь Б.П.) 
91. Проєкт №3727 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 Шпирналь Б.П.) 
92.Проєкт №3728 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого  будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Ожгевич 
Л.Й.) 

93.Проєкт №3729 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 Ожгевич Л.Й.) 

94.Проєкт №3730 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 Ожгевич Л.Й.) 

95.Проєкт №3731 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 Ожгевич Л.Й.) 

96.Проєкт №3733 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 Лашків 

М.С.) 

97.Проєкт №3735 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 Сірко М.І.) 
98.Проєкт №3736 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 Сірко М.І.) 
99.Проєкт №3741 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 спільно-сумісну власність (громадяни 
Стецик М.В.,Войціцька М.Є.,Войціцька М.С.) 

100.Проєкт №3743 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 Мазур Л.І.) 

101.Проєкт №3744 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 (громадянина Любінець І.С.) 

102. Проєкт №3745 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 Олексів 

Г.В.) 

103.Проєкт №3746 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 Сегінович 

Н.О.) 

104.Проєкт №3747 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 спільно-сумісну власність (громадяни 
Назар Г.М.,Назар І.З.,Ліуш Н.З.) 

105.Проєкт №3749 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  Коцур С.Б.) 

106.Проєкт №3752 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 

Андрієшин Я.М.) 

107.Проєкт №3753 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 Іваськів С.О) 

108.Проєкт №3754 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 Угрин 

Л.І.) 
109.Проєкт №3755 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 Угрин Л.І.) 
110.Проєкт №3756 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
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меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею у 
приватну власність (громадянка Угрин Л.І.) 

111.Проєкт №3757 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 Угрин Л.І.) 

112.Проєкт №3758 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 (громадянці Баран М.О.) 

113.Проєкт №3759 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 (громадянці Баран М.О.) 

114.Проєкт №3760 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 (громадянці Баран М.О.) 

115.Проєкт №3761 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 (громадянину  Курдидик.А.С.) 

116.Проєкт №3762 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 (громадянці  Варик О.О) 

117.Проєкт №3763 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 (громадянці  Іванків Я.О.) 

118.Проєкт №3764 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  Василишин М.І.) 

119. Проєкт №3765 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  Василишин М.І.) 

120.Проєкт №3766 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  Василишин М.І.) 

121.Проєкт №3768 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 Стефанів М.Д.) 

122.Проєкт №3769 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 Стефанів М.Д.) 

123.Проєкт №3770 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 Стефанів М.Д.) 

124.Проєкт №3771 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 Стефанів М.Д.) 

125.Проєкт №3772 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 Стефанів М.Д.) 

126.Проєкт №3775 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 Шпирналь 

Л.Ф.) 
127.Проєкт №3782 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 Веренька 
М.І.) 

128. Проєкт №3783 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 Веренька М.І.) 

129.Проєкт №3784 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 Веренька М.І.) 

130.Проєкт №3785 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 Ричак О.В.) 

131.Проєкт № 3791 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 Пипчак В.В.) 

132.Проєкт №3792 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 Пипчак В.В.) 

133.Проєкт №3797 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.) 

134.Проєкт №3798 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 

Цимбаліста-Галич Н.Р.) 

135.Проєкт №3799 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 Курляк 

З.Б.) 
136.Проєкт №3804 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
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меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею у 
приватну власність (громадянка Шпирналь Л.Ф.) 

137.Проєкт №3809 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 (громадянину   Цюлюпі М.М.) 

138.Проєкт №3813 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 Тихий 

М.М.) 

139.Проєкт №3814 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 Тихий М.М.) 

140.Проєкт №3815 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 (громадянці Паук М.О.)      

141.Проєкт №3816 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 Загарук 

О.І.) 
142.Проєкт №3817 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 Загарук 
О.І.) 

143.Проєкт №3819 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 

Андрусишин  Б.Р.) 

144.Проєкт №3836 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 Харів О.Я.) 

145.Проєкт №3837 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 Кропельницький М.І.) 

146.Проєкт №3838 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 Кропельницький М.І.) 

147.Проєкт №3850 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 (громадянину Кропельницький М.І.) 
148.Проєкт №3851 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 (громадянину Кропельницький М.І.) 
149.Проєкт №3852 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 Рега І.Б.) 
150.Проєкт №3853 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    Рега І.Б.) 
151.Проєкт №3854 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    Рега І.Б.) 
152.Проєкт №3855 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   Рега І.Б.) 
153.Проєкт №3856 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   Рега І.Б.) 
154.Проєкт №3857 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  Рега І.Б.) 

155.Проєкт №3654 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Васій В.С.) 

156.Проєкт №3660 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Воян О.О.) 

157.Проєкт №3661 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Серновський В.Р.) 

158.Проєкт №3662 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянка Хованець О.Б.) 
159.Проєкт №3663 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Хованець О.Б.) 
160.Проєкт №3666 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Озарків О.Г.) 

161.Проєкт №3670 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Андрієшин Р.М) 

162.Проєкт №3671 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Чорна Г.П.) 
163.Проєкт №3674 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Чернецька О.Я.) 

164.Проєкт №3675 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Царенко М.М) 
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165.Проєкт №3676 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Царенко М.М.) 

166.Проєкт №3677 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Чернецька О.Я.) 

167.Проєкт №3681 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

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

передачею у власність (громадянин Угрин М.Д.) 
168.Проєкт №3683 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Рогуш М.В.) 

169.Проєкт №3688 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Шмігель М.М.) 

170.Проєкт №3690 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Мельник М.М.) 
171.Проєкт №3692 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Джогола В.Р.)  

172.Проєкт №3714 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Федуняк І.Б.) 

173.Проєкт №3715 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Федуняк І.Б.) 
174. Проєкт №3716 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Федуняк І.Б. ) 

175.Проєкт №3717 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Федуняк І.Б. ) 

176.Проєкт №3718 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Царенко М.М.) 
177.Проєкт №3719 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 Любченко Г.О.) 
178. Проєкт №3720 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 Любченко Г.О.) 
179.Проєкт №3732 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Вітрак О.Б.) 

180.Проєкт №3734 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Галич О.І.) 

181.Проєкт №3748 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Кліщ І.О.) 
182.Проєкт №3773 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Синишин М.А.) 
183.Проєкт №3774 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Синишин М.А.) 

184.Проєкт №3777 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Бардашевська Г.М.) 

185.Проєкт №3778 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Бардашевська Г.М.) 
186.Проєкт №3779 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Бардашевська Г.М.) 

187.Проєкт №3780 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Кліщ М.С.) 

188.Проєкт №3781 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Кліщ М.С.) 
189.Проєкт №3786 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка  Цюрко Г.Д.) 

190.Проєкт №3793 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Іванків Р.І.) 

191.Проєкт №3794 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Фенін Л.І.) 
192.Проєкт №3800 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Базилюк М.Б.) 

193. Проєкт №3802 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Бартків Й.І.) 

194.Проєкт №3803 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Дяків Т.В.) 
195.Проєкт №3805 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка  Мустафіна С.В.) 

196.Проєкт №3806 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Мустафіна С.В.) 

197.Проєкт №3823 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин Николин І.М.) 
198.Проєкт №3839 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Стахів М.Б.) 

199.Проєкт №3840 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Стахів М.Б.) 

200.Проєкт №3841 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Стахів М.Б.) 
201.Проєкт №3843 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка Бойсин С.М.) 

202.Проєкт №3665 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 Базилюк М.П. ) 

203.Проєкт №3672 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку 
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(пай)згідноСвідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадянка Мусякевич З.Б.) 
204.Проєкт №3695 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

магазину в с.Юнашків по вул.Кліща,1 (громадянка Костів Н.М. ) 

205.Проєкт №3737 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом 
(громадянин Антонів М.І.) 

206.Проєкт №3738 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 Боднар 

З.М.)  

207.Проєкт №3739 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства  з передачею у  власність (громадянка Антошків А.Д.) 

208.Проєкт №3740 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 Антошків А.Д.) 

209.Проєкт №3767 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального 

гаража з передачею у власність (громадянин Вільчик І.В.)  

210.Проєкт №3810 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку  (пай)  для 

ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом 

(громадянину Ткачу О.А.) 
211.Проєкт №3811 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом 
згідно рішення суду громадянці (Семенчевій Г.Д.) 

212.Проєкт №3812 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку  (пай)  для 
ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом 

(громадянці  Вітрак  Н.С.) 

213.Проєкт №3824 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку  (пай)  для 

ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом 

згідно рішення суду громадянці Кіценюк С.С. 
214.Проєкт №3842 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) для 
ведення товарного сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом 

(гром. Бердей О.І.) 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
215.Відповіді на депутатські запити. 

216.Депутатські запити. 

217.Різне. 

СЛУХАЛИ: 
1. Проєкт № 3701 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

ДОПОВІЛА: 

О.Петровська – 

начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками постійної комісії  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення №   (Рішення № 01/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
2. Проєкт № 3702 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

ДОПОВІЛА: 

О.Петровська – 

начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проєктом рішення змінами та висновками 

постійної комісії а саме:  
1.По тексту в словах «дитячого ліцею» вилучити слово 

«дитячого». 

2.Внести зміни до бюджету, а саме: зменшити призначення по 

«Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств 

Бурштинської міської ради на 2022 рік»(КП «Еко-сервіс») по 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» на суму 4000000,00 грн. та відповідно збільшити за 

КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують 

та/або надають житлово-комунальні послуги». 

3.Частину залишку коштів  «Іншої субвенції з місцевих 

бюджетів» по спеціальному фонду, який склався на 01.01.2022 

року в сумі 1498000,00грн. спрямувати міській раді для 

придбання мікроавтобуса за КПКВКМБ 0117370 «Реалізація 
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інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій» і рекомендує прийняти його на черговій сесії. 
Протокол №1 від 20.01.2022. 
 

Разом з тим внесла доповнення, а саме: 

Підпунктом - 1.2. Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів з обласного бюджету на суму 

500000,00 грн. та спрямувати відділу освіти і науки за КПК 

1018340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» 

для проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території Бурштинського ліцею № 3 в 
м.Бурштин Бурштинської міської територіальної громади (в 

тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3702 за основу: 

«за» -20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (комісії та пропозиції наведені вище) до проєкту рішення  № 3702: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 3702 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3702  (Рішення № 02/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 3. Проєкт № 3703 Про направлення вільного залишку 

ДОПОВІЛА: 

О.Петровська – 

начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проєктом рішення змінами та висновками 

постійної комісії а саме:  
1.Частину вільного залишку загального фонду в сумі 

3015759,00грн. , який склався станом на 01.01.2022 року 

спрямувати  Відділу освіти і науки для оплати енергоносіїв за 

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти». і рекомендує прийняти 

його на черговій сесії. Протокол №1 від 20.01.2022р. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3703 за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії (пропозиції наведені вище) до проєкту рішення  № 3703 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 3703 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3703  (Рішення № 03/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
4. Проєкт № 3704 Про перерахування залишку коштів спеціального фонду до 

загального фонду 

ДОПОВІЛА: 

О.Петровська – 

начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проєктом рішення змінами та висновками 

постійної комісії а саме: 
Комісія погоджує проєкт в новій редакції  

1.Частину  залишку спеціального фонду бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади в сумі 30368000,00грн., який склався станом на 
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01.01.2022 року за рахунок надходжень екологічного податку(у зв’язку 

з відсутністю потреби використання коштів за їх цільовим 

призначенням) передати до загального фонду бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади.  

2. Кошти загального фонду отримані відповідно до п.1 спрямувати: 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації 

Загальний  

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний  

фонд  

сума,грн. 

 Міська рада    

0110150 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської 

рад 

Фінансове забезпечення 

апарату управління 

+500000,00 

Оплата енергоносіїв 

+757000,00 1107000,00 

150000,00 

0110180 

Інша діяльність у сфері 

державного управління 

Програма фінансового 

забезпечення нагородження 

відзнаками та грошовими 

винагородами Бурштинської 

міської ради на 2021-2025 

роки 250000,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері 

державного управління 

Програма «Громадський 

бюджет (бюджет участі) 

Бурштинської міської 

територіальної  громади на 

2021-2025 роки» 1000000,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері 

державного управління 

Програма про Фонд міської 

ради на виконання 

депутатських повноважень на 

2021-2025 роки 1080000,00 

 

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 роки 150000,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері 

державного управління 

Програма забезпечення 

діяльності Центру надання 

адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради на 

2021-2022 роки 500000,00 

 

0113131 

Здійснення заходів та 

реалізація проектів на 

виконання Державної цільової 

соціальної програми `Молодь 

України` 

Програма “Розвитку та 

підтримки молодіжної 

політики і національно-

патріотичного виховання дітей 

та молоді Бурштинської 

міської територіальної 

громади на 2021-2025 років” 100000,00 

 

0113140 

Оздоровлення та відпочинок 

дітей (крім заходів з 100000,00 
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оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) 

Програма «Оздоровлення і 

відпочинку дітей та учнівської 

молоді Бурштинської міської 

територіальної громади на 

2021-2025 роки» 

0113242 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

Програма 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 100000,00 

 

0115011 

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань 

з олімпійських видів спорту 

програма «Розвитку фізичної 

культури і спорту 

Бурштинської міської 

територіальної громади на 

2021-2025 роки» 700000,00 

 

0116013 

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

(аварійний ремонт 

тепломережі+299000,00 

аварійний ремонт 

водомережі+299000,00) +598000,00 

 

0116015 

Забезпечення надійної та 

безперебійної експлуатації 

ліфтів 160000,00 

140000,00 

0116020 

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги 

Програма фінансової 

підтримки комунальних 

підприємств Бурштинської 

міської ради на 2022 рік (КП 

«Житловик» оплата праці з 

нарахуваннями+5000000,00, 

оплата 

електроенергії+1500000,00 

КП «Еко-сервіс», 

обслуговування громадського 

туалету+50000,00 

Оплата 

енергноносіїв+66007,00) 6616007,00 

 

0116030 

Організація благоустрою 

населених пунктів 

Програма надання ритуальних 

послуг та утримання кладовищ 

в Бурштинській міській 

територіальній громаді на 

2021-2025 рр.+100000,00 

Програма поводження з 

тваринами та регулювання 

чисельності 

безпритульних    тварин на 

території Бурштинської 2440207,00 

250000,00 
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міської територіальної 

громади на 2022 -2025 

роки+60000,00 

Придбання матеріалів , 

обслуговування та ремонт 

вуличного 

освітлення+400000,00 

Підготовка територій до 

святкових заходів в частині 

підрядних робіт по 

благоустрою+100000,00 

Придбання вапна, фарби, 

матеріалів для підготовки 

територій до свят+50000,0 

Косіння трави+400000,00 

Виготовлення та поклейка 

банерів+20000,00 

Виготовлення технічних 

паспортів+199000,00 

Послуги по оренді і 

обслуговуванню санітарних 

біокабін+30000,00 

Повірка приладів обліку, 

заміна+20000,00 

Оплата енергоносіїв(вуличне 

освітлення)+871207,00 

виготовлення ПКД+250000,00 

Очищення від снігу та 

посипання доріг та пішохідних 

доріжок у зимовий 

період+190000,00 

        

0116090 

Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального 

господарства 

Програма співфінансування 

заходів із заміни вікон та 

дверей у багатоквартирних 

будинках Бурштинської 

міської територіальної 

громади на 2022 рік+150000,00 

Програма про дольову участь 

співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків 

Бурштинської міської 

територіальної громади на 

2022 рік+400000,00 +550000,00 

 

0117130 

Здійснення заходів із 

землеустрою 

Програма у галузі розвитку 

земельних відносин на 

території Бурштинської 

міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки +300000,00 

 

0117350 

Розроблення схем планування 

та забудови територій 

(містобудівної документації) 

Програма розроблення 

(оновлення) містобудівної 

документації Бурштинської 

міської територіальної 

громади на 2021-2025 рр. +300000,00 

 

0117461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету(в т.ч. виготовлення 

ПКД+250000,00, Виправлення 

профілю доріг автогрейдером 

по м.Бурштин 

+170000,00поточний ремонт 

доріг +440000,00 )) +610000,00 

250000,00 
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0117520 

Реалізація Національної 

програми інформатизації 

Програма цифрової 

трансформації Бурштинської 

територіальної громади на 

2022-2024 роки +250000,00 

 

0117610 

Сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва 

Програма розвитку малого та 

середнього підприємництва 

Бурштинської територіальної 

громади на 2022-2025 роки 150000,00 

 

0117693 

Інші заходи, пов`язані з 

економічною діяльністю 

Програма залучення 

інвестицій в економіку 

Бурштинської міської 

територіальної громади на 

2021-2025 роки  

+439400,00 

0118110 

Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

Комплексна цільова соціальна 

програма розвитку цивільного 

захисту Бурштинської міської 

територіальної громади на 

2021-2025 роки +30000,00 

 

0118220 

Заходи та роботи з 

мобілізаційної підготовки 

місцевого значення 

Програма фінансування 

мобілізаційних заходів 

населення та заходів з 

територіальної оборони на 

2021-2023 роки +150000,00 

 

0118230 

Інші заходи громадського 

порядку та безпеки Програма 

«Безпечне місто 2021 – 2025 

роки Бурштинської міської 

територіальної громади» 400000,00 

 

0118420 

Інші заходи у сфері засобів 

масової інформації  

 

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»   

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню 

(оплата енергоносіїв) 1274789,00 

 

0112142 

Програми і централізовані 

заходи боротьби з 

туберкульозом 10000,00 

 

0112143 

Програми і централізовані 

заходи профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу 10000,00 

 

0112152 

Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров`я 

(Програма «Здоров’я 

населення Бурштинської 

міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки»-

500000,00, 

капітальний ремонт 

приміщення приймального 

відділення КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

для влаштування 

комп’ютерного томографа за 

адресою: вул.Шухевича,15, 

м.Бурштин,Івано-Франківська 

область (коректура проекту), 

електротехнічні рішення-

87359,00 351000,00 

+236359,00 

 КНП «Бурштинський   
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МЦПМСД» 

0112111 

Первинна медична допомога 

населенню, що надається 

центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) 

допомоги(оплата енергоносіїв) 331410,00 

 

0112142 

Програми і централізовані 

заходи боротьби з 

туберкульозом 20000,00 

 

0112143 

Програми і централізовані 

заходи профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу 10000,00 

 

0112152 

Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров`я 

(Міська цільова програма 

розвитку первинної медико-

санітарної допомоги на 

засадах сімейної медицини на 

2021-2025 роки 

Програма забезпечення осіб з 

інвалідністю, дітей з 

інвалідністю технічними 

засобами для використання в 

побутових умовах 150000,00 

 

 Відділ освіти і науки   

0611010 
Надання дошкільної освіти 

(оплата енергоносіїв) 1281741,00 

 

0611021 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

(оплата 

енергоносіїв+1049567,00  

співфінансування національної 

програми «Велике 

будівництво» (Реконструкція 

харчоблоку Бурштинського 

ліцею №2 Бурштинської 

міської ради)+800000,00 

Капітальний ремонт бігової 

доріжки стадіону 

Бурштинського ліцею №2 за 

адресою: вул. Січових 

Стрільців,18м.Бурштин Івано-

Франківської 

області+300000,00 1049567,00 

1100000,00 

0611141 

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти (оплата 

енергоносіїв) 76374,00 

 

0611142 

Інші програми та заходи у 

сфері освіти 

Програма розвитку освіти 

Бурштинської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 1650000,00 

 

 
Відділ соціального захисту 

населення  

 

0813242 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

Програма 

соціального   захисту 

населення на 2022-2026 роки 

Бурштинської  міської 

територіальної 

громади+550000,00(в т.ч. 

«Надання допомоги у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення на 

організацію безоплатного 

харчування одиноких 

громадян похилого віку та 

осіб, що перебувають у 

складних життєвих +750000,00 
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обставинах»+250000,00) 

Програма підтримки сімей 

загиблих, постраждалих 

учасників Революції Гідності, 

учасників бойових дій, осіб які 

перебувають чи перебували у 

складі добровольчих 

формувань, що утворилися для 

захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і 

брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в 

районах її проведення, чи у 

здійсненні заходів із 

забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії 

Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх 

здійснення Бурштинської 

міської територіальної 

громади на період 2022-2026 

років+200000,00 

 Відділ культури   

1011080 

Надання спеціалізованої 

освіти мистецькими школами 

(оплата енергоносіїв) 124552,00 

 

1014060 

Забезпечення діяльності 

палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних 

закладів(оплата енергоносіїв) 151594,00 

 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва 

Програму розвитку галузі 

культури Бурштинської 

міської територіальної 

громади на 2021-2023 400000,00 

 

 Фінансовий відділ   

3719770 

Інші субвенції з місцевого 

бюджету 

Субвенція Галицькій МТГ 

для Галицького ТЦНСП на 

здійснення видатків для 

утримання самотніх людей та 

інвалідів Бурштинської 

міської територіальної 

громади+600000,00 

Субвенція Дубовецькій СТГ 

на соціально-економічний 

розвиток +1800000,00 600000,00 

1800000,00 

3719800 

Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-

економічного розвитку 

регіонів 

Комплексна Програма 

профілактики злочинності на 

2021-2025 роки+100000,00 

Програма про надання 

шефської допомоги 

Галицькому РТЦК та СП на 

2021-2025 роки+20000,00 +120000,00 

 

 ВСЬОГО 26002241,00 4365759,00 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету 

розвитку на суму 4365759,00грн. і рекомендує прийняти його на 

черговій сесії.  
Протокол №1 від 20.01.2022. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3704 за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (комісії, пропозиції наведені вище) до проєкту рішення № 3704   

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до Проєкту рішення № 3704 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3704  (Рішення № 04/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

5. Проєкт № 3647 Про затвердження  програми оптимізації процесів оподаткування 

та покращення сервісу обслуговування платників  у  Галицькій ДПІ Головного 

управління ДПС в Івано-Франківській області  на 2022-2024 роки 

ДОПОВІЛА: 

О.Петровська – 

начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проектом рішення та висновком постійної комісії 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк – 

секретар ради 

Задав питання доповідачу щодо покладення координації роботи 

за виконанням рішення ради і запропонував доповнити пунктом 

проект рішення: - Координацію роботи та узагальнення 

інформації покласти на фінансовий відділ Бурштинської міської 

ради (Ольга Петровська) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3647 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (пропозиції наведені вище) до проєкту рішення  № 3647   

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до Проєкту рішення № 3647 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3647  (Рішення № 05/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

6. Проєкт № 3712 Про внесення змін та доповнень 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: 

О.Петровська – 

начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії відповідно до Службової записки 

начальника управління економіки О.Скриника від 20.01.2022 № 

152 до постійної комісії з питань фінансів (додається), а саме з 

Додатком: 
Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний розвиток 

територій Бурштинської міської територіальної громади на 2021-

2023 роки в частині обсягу фінансових ресурсів у 2022 році 

№ Назва заходу Сума, грн. 

 

Розділ «Організація благоустрою населених 

пунктів» 

Стратегічний пріоритет 2 «Комфортні умови 

проживання. Житлово-комунальна 

інфраструктура» 
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1. 
Підготовка територій до святкових заходів в 

частині підрядних робіт по благоустрою 

100000,00 

2. 
Придбання вапна, фарби, матеріалів для 

підготовки територій до свят 

50000,00 

3. Очищення від снігу та посипання доріг та 

пішохідних доріжок у зимовий період 

190000,00 

4. 

Послуги по оренді і обслуговуванню сан 

біокабін 

30000,00 

5. Обслуговування вуличного освітлення 150000,00 

6. Поточний ремонт мереж вуличного освітлення 105000,00 

7. Придбання матеріалів для вуличного освітлення 45000,00 

8. 
Придбання світлодіодних ламп та 

освітлювальних приладів 

100000,00 

9. Повірка приладів обліку, заміна 20000,00 

10. Косіння трави за територіями 400000,00 

11. Виготовлення та поклейка банерів 20000,00 

12. Виготовлення технічних паспортів 199000,00 

13. 

Розробка робочих проектів, їх експертиза та 

коригування по об’єктах благоустрою 

250000,00 

14. 

Проведення експертного обстеження, повного 

технічного огляду та позачергового огляду 

ліфтів 

30000,00 

15. Поточний ремонт ліфтів у багатоповерхових 

житлових будинках 

130000,00 

16. 

Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових 

житлових будинках 

140000,00 

17. 

Заміна аварійних ділянок тепломереж по 

об'єктах 

299000,00 

18. 
Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі 

по об'єктах 
299000,00 

 

Розділ «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету» Стратегічний пріоритет 2 

«Комфортні умови проживання. Дорожньо- 

транспортна інраструктура» 

 

19. 

Виправлення профілю доріг автогрейдером по 

м.Бурштин 
170000,00 

20. Поточний ремонт доріг  440000,00 

21. Розробка робочих проектів, їх експертиза та 

коригування по капітальному ремонту доріг  

250000,00 

 РАЗОМ: 3417000,00 

Протокол № 1 від 20.01.2022. 

ВИСТУПИВ: 
В.Рик – депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні, задав питання доповідачу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3712  за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3712 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії до проєкту № 3712 

«за» -19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення, Проєкт № 3712 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3712 (Рішення № 06/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/26-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

7. Проєкт № 3859 Про вступ у члени Місцевої Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Агенція розвитку об’єднаних територіальних громад 

Прикарпаття». 

ДОПОВІВ: 
В. Андрієшин - 

міський голова 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3859 (Рішення № 07/26-22) в цілому: 

«за» -18  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення 07/26-22 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 8. Проєкт № 3710 Про план роботи Бурштинської міської ради на 2022 рік 

ДОПОВІВ: 

Р.Іванюк – секретар 

міської ради 

Ознайомив з проєктом рішення та пропозицією постійної 

депутатської комісії, а саме: доповнити план роботи ради - на І 

квартал пунктом 33 - Звіти старост територіальної громади. 

Підстава: пункт 6 статті 54-1 Закону України про місцеве 

самоврядування в Україні. Протокол №21 від 27.01.2022 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3710  за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3710  за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії до проєкту № 3710 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до Проєкту рішення № 3710 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3710 (Рішення № 08/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
9. Проєкт № 3821 Про розробку Стратегії розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2030 роки 

ДОПОВІВ: 

О.Скриник - 

начальник управління 

економіки, праці та 

інвестиційної 

діяльності 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії. 

Зазначив про редагування мотивувальної частини - Відповідно 

до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

ВИСТУПИВ: 

Р.Іванюк – секретар 

ради 

Вніс технічну правку до проекту рішення – в пункті 2 «голові» 

замінити на «міському голові» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3821 (Рішення № 09/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
10. Проєкт № 3860  Про затвердження Положення про Управління економіки, праці 

та інвестиційної діяльності Бурштинської міської ради 

ДОПОВІВ: 

О.Скриник – 

начальник управління 

економіки, праці та 

інвестиційної 

діяльності 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним висновком 

постійної депутатської комісії 
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ВИСТУПИЛИ: 
Т.Сенчина – депутат 

міської ради 

Задала питання доповідачу та внесла пропозицію щодо заміни в 

п.4.1.6. - «вносить пропозиції» на «готує пропозиції» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3860  за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3860  за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (пропозиції наведені вище) до проєкту рішення № 3860 

«за» -19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до Проєкту рішення № 3860 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3860 (Рішення № 10/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/26-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
11. Проєкт № 3845 Про заборону стихійної торгівлі в Бурштинській міській 

територіальній громаді 

ДОПОВІВ: 
І.Драгун – заступник 

міського голови  

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.Стасько - перший 

заступник міського 

голови 

 

Взяли участь в обговоренні проекту рішення, задали питання 

доповідачу, висловили позиції щодо проекту рішення 

П.Ковальчук - 

депутат міської ради 

В.Рик - депутат 

міської ради 

Т.Сенчина - депутат 

міської ради 

Н.Василащук - 
депутат міської ради 

Надала пропозицію внести корегування пункту 2 Проекту 

рішення, доповнивши – «Суб’єктам господарювання 

комунальної власності…» 

Р.Іванюк - секретар 

ради 

Задав питання доповідачу та озвучив пропозицію комісії 

законності та етики, запропонувавши доповнити підпунктом 1.1. 

проект рішення: 

- З метою заборони стихійної торгівлі та порушень правил 

благоустрою особам уповноваженим виконавчим комітетом 

міської ради на право складання протоколів здійснювати заходи 

із складання протоколів про адміністративні правопорушення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3845 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3845 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни депутата та комісії (пропозиції наведені вище) до Проекту рішення № 3845 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 3845  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3845 (Рішення № 11/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

Прийняти рішення № 11/26-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

12. Проєкт № 3846 Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну 

власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації проєктів 

Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» у 2021 році 

ДОПОВІВ: 
І.Драгун – заступник 

міського голови 

Ознайомив з проектом рішення та позитивним висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3846 (Рішення № 12/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/26-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

13. Проєкт № 3848 Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну 

власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради та на баланс Бурштинської міської ради об’єктів будівництва 

ДОПОВІВ: 
І.Драгун – заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3848 (Рішення № 13/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/26-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

14. Проєкт № 3849 Про погодження безоплатної передачі на баланс КП «Еко-Сервіс»  

основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, які перебувають на балансі 

КП «Житловик» 

ДОПОВІВ: 
І.Драгун – заступник 

міського голови 

Ознайомив з проектом рішення та позитивним висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3849 (Рішення № 14/2-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

15. Проєкт № 3861 Про внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального 

майна Бурштинської міської територіальної громади для передачі майна в оренду 

на аукціоні 

ДОПОВІВ: 

І.Драгун – заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії а саме: 

підтримує пункт 1.1. проєкту рішення проекту та рекомендує 

винести на розгляд сесії Бурштинської міської територіальної 

громади, а 1.2. проєкту рішення проекту та рекомендує 

відправити на доопрацювання. Протокол №1 від 20.01.2022 

 

Разом з тим, зазначив, що пункт 1.2. проекту рішення 

доопрацьовано та встановлено площу частини нежитлового 

приміщення на І-му поверсі в ПК «Прометей» – 57,7 кв.м. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3861 за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3861 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни зазначені доповідачем (наведені вище) до проєкту № 3861 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни (наведені вище) до проєкту рішення № 3861 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3861 (Рішення № 15/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

16. Проєкт № 3862 Про затвердження Програми енергозбереження та 

енергоефективності Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки 

ДОПОВІВ: 
І.Драгун – заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3862 (Рішення № 16/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

17. Проєкт № 3808 Про затвердження спроможної мережі надання первинної 

медичної допомоги  комунального некомерційного підприємства «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

ДОПОВІВ: 

В.Чуйко - заступник 

міського голови  

Ознайомив з проектом рішення та позитивними висновками  

комісій. 

Зазначив, що відповідно до Службової записки ініціатора 

проекту рішення О.Савчин (додається) було запропоновано 

зміни (доповнення), а саме пункт 1 викласти в редакції: 
1. Затвердити спроможну мережу місць надання первинної медичної 

допомоги комунального некомерційного підприємства  «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області, а саме: 

- Амбулаторія групової практики (тип «АГ») – Бурштинська 

амбулаторія загальної практики  сімейної  медицини; 

- Амбулаторія моно-практики (тип «АМ») – Бовшівська амбулаторія 

загальної практики  сімейної  медицини; 

- Амбулаторія моно-практики (тип «АМ») – Задністрянська амбулаторія 

загальної  практики сімейної медицини; 

- Фельдшерсько-акушерський пункт   (тип  "ФАП" ) – ФАП с.Вигівка; 

- Медичний пункт тимчасового базування (тип «МПТБ») – с.Тенетники; 

- Медичний пункт тимчасового базування (тип «МПТБ») – 

с.Насташине; 

- Медичний пункт тимчасового базування (тип «МПТБ») – с.Юнашків; 

- Медичний пункт тимчасового базування (тип «МПТБ») – с.Діброва; 

- Медичний пункт тимчасового базування (тип «МПТБ») – 

с.Коростовичі; 

- Медичний пункт тимчасового базування ( тип «МПТБ») – с.Слобода; 

- Медичний пункт тимчасового базування (тип «МПТБ») – с.Старий 

Мартинів; 

- Медичний пункт тимчасового базування (тип «МПТБ») – с.Новий 

Мартинів; 

- Медичний пункт тимчасового базування (тип «МПТБ») – с.Різдвяни ; 

- Медичний пункт тимчасового базування (тип «МПТБ») – с.Дем’янів; 

- Медичний пункт тимчасового базування  тип «МПТБ») – с.Куничі; 

- Медичний пункт тимчасового базування (тип «МПТБ») – 

с.Куропатники; 

- Медичний пункт тимчасового базування (тип «МПТБ») – с.Озеряни; 

- Медичний пункт тимчасового базування  тип «МПТБ») – с.Сарники. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3808 за основу: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3808 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни зазначені доповідачем (наведені вище) до проєкту № 3808 

«за» -14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 3808 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення №3808  (Рішення № 17/26-22) в цілому: 

«за» -18 

«проти» - 0 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
18. Проєкт № 3696 Про Програму підтримки книговидання місцевих авторів  на 

2022-2024 рр. 

ДОПОВІВ: 
В.Чуйко - заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії 

ВИСТУПИВ: 

В.Рик – депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні проекту рішення, задав питання 

доповідачу, зокрема щодо зазначення в проекті визначення – 

«місцевих авторів». 

Зазначив, що в разі підтвердження юристами, що наведене 

визначення може суперечити законодавству щодо конкуренції, 

пропонує вилучити - «місцевих авторів» по тексту проекту і 

Програми 

ВИСТУПИВ: 

А.Пергельський – 

головний спеціаліст 

юридичного відділу 

Надав рекомендацію вилучити слова «місцевих авторів» по 

тексту проекту рішення і Програми 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3696 за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3696 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (наведені вище) до проєкту № 3696: 

«за» -18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 3696 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3696 (Рішення № 18/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/26-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
19. Проєкт № 3711 Про комплексну Програму розвитку галузі культури 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024 рр. 

ДОПОВІВ: 

В.Чуйко - заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3711  (Рішення № 19/26-22) в цілому: 

«за» -17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/26-22 в цілому (рішення додається) 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин - 

міський голова 
Оголосив перерву, відповідно до регламенту 

 

Оголошено перерву на 15 хвилин 
 

СЛУХАЛИ: 
20. Проєкт № 3858 Про найменування і затвердження структури та граничної 

чисельності закладів культури Бурштинської міської ради на 2022р. 

ДОПОВІВ: 

В.Чуйко - заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій а саме: 

Комісія з пит. фінансів, бюджету погоджує проект зі змінами, а 

саме: 

Бовшівська бібліотека зменшити 0,5ст. бібліотекаря і додати у 

будинок культури с.Бовшів 0,25ст. директора і художній 

керівник 0,25ст. 

Клуб с.Вигівка зменшити 0,5ст.прибиральниці, 

Будинок культури с.Дем’янів зменшити 0,5ст.художнього 

керівника, 

Бібліотека с.Дем’янів зменшити 0,5ст.бібліотекаря, 

Бібліотека с.Слобода зменшити 0,5ст.бібліотекаря, 

Муніципальний оркестр зменшити з 27чол. До 20 чол. 
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Будинок культури с.Задністрянське зменшити до 0,5 ст. 

художнього керівника та додати 0,5ст.керівника колективу. 

Будинок культури с.Насташине зменшити на 0,5 ст. керівника 

колективу. 

Бурштинська міська бібліотека для дітей зменшити на 0,5 ст. 

прибиральника службових приміщень . 

Бурштинська міська бібліотека для дорослих зменшити на 

1ст.бібліотекаря. 

і рекомендує прийняти його на черговій сесії.  
Протокол №1 від 20.01.2022. 

 

Комісія з пит. гуманітарної сфери підтримує проект рішення та 

рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської міської ради 

зі змінами та розробити окремий проєкт рішення по 

реорганізації бібліотек для дорослих в м. Бурштин. 

-Бібліотека с. Насташине, вул.Я.Осмомисла,11: -   бібліотекар – 

0,5 шт.од. Протокол №1 від 26.01.2022 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Андрієшин – 

міський голова 

Взяв участь в обговоренні проекту рішення, висловив позицію 

щодо проекту рішення та наголосив що пропозиції, які 

готувались до проекту від виконавчого апарату (автора проекту) 

знімаються з розгляду в зв’язку із необхідністю швидшим часом 

повернутись до комплексного вирішення питання структури 

закладів культури Бурштинської міської ради, зокрема 

опрацювати структуру бібліотечної мережі і вивести дане 

питання в окремий проект рішення. 

ВИСТУПИЛА: 
Н.Василащук – 

депутат міської ради 

Задала питання щодо механізму призначення керівника клубу на 

800 місць – ПК «Прометей» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3858 за основу: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3858 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії з питань фінансів, бюджету до проєкту № 3858: 

«за» -1 

«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 № 3858 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії з питань гуманітарної сфери до проєкту № 3858: 

«за» -1 

«проти» - 0 

«утрим.» - 13 

(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 № 3858 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3858 (Рішення № 20/26-22) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

СЛУХАЛИ: 

21. Проєкт № 3706 Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до 

Генерального плану суміщеного з Детальним планом території для будівництва 

торгових приміщень(магазину) з СТО по вулиці Львівська №4-Б, №4-В, село 

Задністрянське, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІЛА: 

Т. Білоока – 

завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3706  (Рішення № 21/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

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

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

СЛУХАЛИ: 

22. Проєкт № 3707 Про внесення змін до Програми соціального захисту населення 

на 2022-2026 роки Бурштинської  міської територіальної громади від 25 листопада 

2021 року № 05/22-21 

ДОПОВІЛА: 

О.Петровська – 

начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними висновками 

постійних депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3707 (Рішення № 22/26-22) в цілому: 

«за» -17  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

СЛУХАЛИ: 
23. Проєкт № 3713 Про затвердження Положення про cлужбу у справах дітей 

Бурштинської міської ради у новій редакції 

ДОПОВІВ: 

В.Чуйко - заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3713 (Рішення № 23/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
24. Проєкт № 3709 Про затвердження Програми підтримки сім΄ї Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022-2025 роки 

ДОПОВІЛА: 

М.Козар – начальник 

відділу сім'ї, молоді і 

спорту 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення №  (Рішення № 24/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
25. Проєкт № 3822 Про створення комунального підприємства «Спортивний клуб 

«Бурштин» Бурштинської міської ради» 

ДОПОВІЛА: 

М.Козар – начальник 

відділу сім'ї, молоді і 

спорту 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій а саме:  
Комісія з пит. фінансів, бюджету не погоджує проект рішення і 

рекомендує направити його на довивчення. 
Протокол  №1 від 20.01.2022. 
 

Комісія з пит. гуманітарної сфери підтримує проект рішення та 

рекомендує винести на розгляд сесії міської ради. 
Протокол  №1 від 26.01.2022. 

 

Зазначила, що проект рішення було доопрацьовано і сформовано 

із врахуванням статусу - Комунальне підприємство «Комунальне 

некомерційне підприємство», а також: 

- Додано пункти із ознаками неприбутковості; 

- Передбачено, що - майно перебуває на праві оперативного 

управління; 

- До виняткової компетенції Засновника включено: 

«погодження структури управління, чисельності штату, 

облікової політики»; 

«розгляд та затвердження фінансового плану Підприємства, а 

також розгляд та затвердження звіту про виконання фінансового 

плану» (вилучивши із компетенції Органу управління); 

- Вилучено пункти про прибутковість (дохід); 

- В розділі Припинення Підприємства пункти про перехід прав 

та обов’язків при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворені 
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вилучені із проекту рішення та замінені на пункт: 

7.2. У разі припинення підприємства (ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) усі активи підприємства 

передаються одній або кільком неприбутковим організаціям 

відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. 

ВИСТУПИЛА: 
Н.Василащук - 

депутат міської ради 

Питання щодо механізму призначення керівника створюваного 

Комунального підприємства 

ВСТУПИЛИ: 

В.Чуйко - заступник 

міського голови Взяли участь в обговоренні проекту рішення, задали питання 

доповідачу, висловили позиції щодо проекту рішення, зокрема 

задали питання щодо структури і кількості працівників т.ін. Т.Сенчина - депутат 

міської ради 

ВИСТУПИВ: 
Р.Іванюк - секретар 

міської ради 

Задав питання щодо формування статутного капіталу 

Підприємства та його розміру 

ВИСТУПИВ: 
В.Андрієшин - 

міський голова 

Надав пропозицію сформувати статутний капітал Підприємства 

в розмірі 1000 (одна тис.) гривень 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3822 за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3822 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (щодо статутного капіталу -1000 грн. - наведені вище) до Проекту № 3822: 

«за» -18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до Проекту рішення № 3822 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3822 (Рішення № 25/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
26. Проєкт № 3649 Про затвердження Програми проведення заходів формування 

підрозділу та штабу району територіальної оборони № 1 на 2022 рік 

ДОПОВІВ: 

Р. Гудзь - головний 

спеціаліст з питань 

діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

В.Андрієшин – 

міський голова 

При відсутності заперечень депутатського корпусу, запросив до 

слова для співдоповіді командира 75 Окремого батальйону 

територіальної оборони Тушнолобова Павла Генадійовича 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3649  (Рішення № 26/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

СЛУХАЛИ: 

27. Проєкт № 3432 Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 

21.05.2021 року № 31/12-21 «Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» 

ДОПОВІВ: 

А.Пергельський  – 

головний спеціаліст 

юридичного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

В.Андрієшин – 

депутат міської ради 

Взяв участь в обговоренні проекту рішення 
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ВИСТУПИЛА: 

Т.Сенчина – депутат 

міської ради  

Взяли участь в обговоренні проекту рішення, висловили позиції 

щодо проекту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3432 в цілому: 

«за» - 1 

«проти» - 0 

«утрим.» - 10 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

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

голосів від загального складу ради.  

Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова, Проєкт № 3432 

/Відповідно до ч.20 ст.44 Регламенту міської ради/ 
 

СЛУХАЛИ: 
28. Проєкт № 3820 Про затвердження Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва Бурштинської територіальної громади  на 2022-2025 роки 

ДОПОВІВ: 

В.Чуйко - заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій. 

Наголосив про зміни пропоновані ініціатором проекту рішення – 

депутатом міської ради, а саме: 

- в пункті 1.3. Зв’язок між Програмою та Державною Стратегією 

– доповнити: 

«Підприємець має право на повернення (відшкодовування) 

коштів за наявності наступних документів: 

1. Заяви; 

2. Витягу з реєстру; 

3. Документу про підтвердження понесених витрат; 

4. Довідки про відкриття рахунку. 

А також зазначив про зауваження (пропозиції) фінансового 

відділу:    у Таблицях суму фінансування замінити (доповнити) 

на: - «в межах кошторисних призначень» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3820  за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3820 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни пропоновані ініціатором проекту рішення, а також фінансового відділу 

(наведенів вище) до проєкту № 3820 

«за» -17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 3820 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3820  (Рішення № 27/26-22) в цілому: 

«за» -18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/26-22 в цілому (рішення додається) 
 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин -

міський голова 

Оголосив перерву у першому пленарному засіданні 

двадцять шостої Сесії міської ради восьмого 

скликання і закрив засідання. 

Зазначив, що друге пленарне засідання двадцять 

шостої Сесії відбудеться 04.02.2022 (поч. о 9:00 год.) 
 

Примітка: відеотрансляцію І пленарного засідання двадцять шостої Сесії міської ради восьмого 

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

 

 

    Міський голова                                                                                    Василь АНДРІЄШИН 


