
1 
 

Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцять восьмої Cесії міської ради восьмого скликання 

Від 25 лютого 2022 року                                                                                         м. Бурштин 

Початок: 09:00 год. 

Закінчення: 09:50 год. 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

Присутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 20 (двадцять) депутатів міської ради (список додається) 
 

Відсутні на сесії: 

- 6 (шість) депутатів міської ради:  Ігор Дулик, Ігор Карвацький, Володимир Мацьків,      

                                                         Андрій Савчак, Дмитро Симак, Володимир Федорняк. 
 

ВИСТУПИВ: 
В.Андрієшин- 

міський голова 

Оголосив двадцять восьму  Сесію міської ради восьмого 

скликання відкритою 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний двадцять восьмої чергової сесії міської ради восьмого скликання 

ВИСТУПИВ: 

В.Андрієшин- 

міський голова  

 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт Порядку денного 

двадцять п’ятої  чергової сесії міської ради восьмого скликання за основу: 

1.Проєкт № 3917 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 
територіальної громади на 2022 рік. 

2.Проєкт № 4022 Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади за 2021 рік. 
Доповідач: Ольга Петровська - начальник фінансового відділу. 

3.Проєкт № 4059 Про затвердження фінансового плану зі змінами № 4 

підприємства на 2021 рік Комунального некомерційного підприємства 
«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської 

ради Івано - Франківської області.  

4.Проєкт № 4058 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 
підприємства за 2021 рік Комунального некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області. 
Доповідач: Володимир Василик - директор КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня». 

5.Проєкт № 4069 Про виконання «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 за 2021 рік. 

6.Проєкт № 4070 Про створення Робочої групи щодо співпраці Івано-
Франківської ОДА, Бурштинської міської ради та бізнесу з питань трансформації 

профільних міст. 

7.Проєкт № 4076 Про внесення змін до Положення про Управління економіки, 
праці та інвестиційної діяльності Бурштинської міської ради, затвердженого 

рішенням міської ради від 28.01.2022 № 10/26-22. 
Доповідач: Марія Назар - начальник відділу економіки та промисловості. 

8.Проєкт № 3918 Інформація про стан виконання Програми Фінансова підтримка 

КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021роки» в 
2021 році. 

9.Проєкт № 3919 Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради» за 2021 рік. 
Доповідач: Іван Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради». 

10.Проєкт № 3961 Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 
організації «Бурштинська міська федерація футболу» на 2022 рік. 

11.Проєкт № 3962  Про затвердження програми фінансової підтримки 

громадської організації «Федерація вільної боротьби міста Бурштин» на 2022 рік. 
Доповідач: Марія Козар - начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту. 

12.Проєкт № 4060 Про внесення змін  до контракту з директором комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

Доповідач: Володимир Чуйко - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів. 
13.Проєкт № 4074 Про припинення діяльності медичних пунктів тимчасового 

базування КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги». 
Доповідач: Оксана Савчин - головний лікар КНП «Бурштинський міський центр 
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первинної медико-санітарної допомоги». 
Співдоповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово - комунального 

господарства і обліку комунального майна. 

14.Проєкт № 4075 Про передачу будівель на правах оперативного управління 

КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Доповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово - комунального господарства 

і обліку комунального майна. 
15.Проєкт № 4071 Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Генерального прокурора України 

щодо об’єднання зусиль заради збереження демократії, свободи слова, 
збереження зафіксованого в Конституції України Євроатлантичного вибору 

Української держави і відновлення територіальної цілісності України. 

Доповідач: Ростислав Бардашевський - депутат міської ради. 
16.Проєкт № 4072 Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, щодо недопущення блокування 

вільного волевиявлення виборців на майбутніх парламентських виборах. 
Доповідач: Мар’яна Федів - депутат міської ради. 

Співдоповідач: Олег Кобель - депутат міської ради. 

17.Проєкт № 4073 Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради 

національної безпеки і оборони України щодо потреб організації територіальної 

оборони і консолідації всіх державницьких сил до припинення політичних воєн 
на знищення. 

Доповідач: Марія Козар - депутат міської ради. 

Співдоповідач: Ростислав Бардашевський - депутат міської ради. 
18.Проєкт № 4061 Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2022 рік. 
Доповідач: Володимир Копаниця - начальник земельно-екологічного відділу. 

Земельні питання 

19.Проєкт № 3872 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Мовчан Б.М.). 

20.Проєкт № 3873 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Гнатів О.О.). 

21.Проєкт № 3875  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Ліуш Н.З.). 
22.Проєкт № 3876 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Назар І.З.). 
23.Проєкт № 3882 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Назар Г.М.). 
24.Проєкт № 3883 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Задний В. С.). 
25.Проєкт № 3884 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Мельничук О.Т.). 
26.Проєкт № 3890 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Іваськів В.М.). 
27.Проєкт № 3923 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Паук М.М.). 
28.Проєкт № 3925 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Николайко М.П.). 

29.Проєкт № 3932 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Борсук Л.Є.). 
30.Проєкт № 3937 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Яциків М.В.). 
31.Проєкт № 3942 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Токаєва В.О.). 
32.Проєкт № 3943 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Щепанський І.М.). 
33.Проєкт № 3944 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Юськів Н.І.). 
34.Проєт № 3966 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Копцюх М.В.). 
35.Проєкт № 3971 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Рубашна Н.М.). 
36.Проєкт № 3974 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 
у приватну власність (громадянин Кліщ Р.І.). 

37.Проєкт № 3975 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Бердей О.І.). 

38.Проєкт № 3976 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

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

39.Проєкт № 3978 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 
у приватну власність (громадянин Зорій З.М.). 

40.Проєкт № 3990 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 
у приватну власність (громадянка Атаманюк Г.С.). 

41.Проєкт № 3991 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

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

42.Проєкт № 3992 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

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

43.Проєкт № 3995 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 
у приватну власність (громадянин Грибик М.Я.). 

44.Проєкт № 4018 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

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

45.Проєкт № 4031 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 
у приватну власність (громадян Мартинів В.О.). 

46.Проєкт № 4033 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

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

47.Проєкт № 4035 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

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

48.Проєкт № 4038 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

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

49.Проєкт № 4039 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Олексів Г.В.). 

50.Проєкт№ 4045 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Афанасьєв В.Д.). 

51.Проєкт № 3967 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у 

приватну власність (громадянин Процак М.І.). 

52.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. 

53.Проєкт № 3864 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 Ричак О.В.). 
54.Проєкт № 3865 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 Сегінович В.В.). 

55.Проєкт № 3866 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 Очкур Г.Й.). 

56.Проєкт № 3867 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 Очкур Г.Й). 
57.Проєкт № 3868 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

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

заповітом (громадянка    Івахів Г.М.). 

58.Проєкт № 3869 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Олексів М.М.). 

59.Проєкт № 3870  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність  (громадянка Олексів М.М.). 

60.Проєкт № 3871 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Олексів М.М.). 

61.Проєкт № 3874 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
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ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 
(громадянин Сулимовський Б.С.). 

62.Проєкт № 3877 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 Шкудор О.П.). 

63.Проєкт № 3878 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 Шкудор 
О.П.). 

64.Проєкт № 3879 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 Шкудор О.П.). 

65.Проєкт № 3880 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 Шкудор О.П.). 
66.Проєкт № 3881 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            

(Федоришин О.М.). 

67.Проєкт № 3885 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 Янків Д.І.). 
68.Проєкт № 3886 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 Янків Д.І.). 

69.Проєкт № 3887 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 Янків Д.І.). 

70.Проєкт № 3888 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 Янків Д.І.). 

71.Проєкт № 3889 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 Янків Д.І.). 

72.Проєкт № 3891 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 Любінець Г.М.). 
73.Проєкт № 3892 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 Любінець 

З.П.). 

74.Проєкт № 3893 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Корда Г.М.). 

75.Проєкт № 3894 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  Медвідь І.Л.). 

76.Проєкт № 3895 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  Медвідь І.Л.). 

77.Проєкт № 3896 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з 
передачею у  власність із земель запасу (громадянин Партика З.М.). 

78.Проєкт № 3897 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянин Сернецький М.С.). 

79.Проєкт № 3898 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з  
передачею у власність (громадянин Сернецький М.С.). 

80.Проєкт № 3899 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 Василик Г.М.). 

81.Проєкт № 3900 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Іванців О.М.). 

82.Проєкт № 3901 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
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передачею у власність (громадянка Іванців О.М.). 
83.Проєкт № 3902 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин  Дарміць І.Р.). 

84.Проєкт № 3903 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Дарміць С.В.). 
85.Проєкт № 3904 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Федорів О.М.). 
86.Проєкт № 3905 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Федорів О.М.). 
87.Проєкт № 3906 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Блискун А.І.). 
88.Проєкт № 3907 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Блискун Р.І.). 
89.Проєкт № 3908 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Трач В.М.). 
90.Проєкт № 3909 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Масловський В.С.). 
91.Проєкт № 3910 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин  Бартків В.Б). 
92.Проєкт № 3911 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Стецюк С.Г.). 
93.Проєкт № 3912 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Козлова Т.Й.). 
94.Проєкт № 3913 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Козлов А.В.). 
95.Проєкт № 3914 Про включення до переліку земельних ділянок для підготовки 

лотів для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону та 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с.Коростовичі (за межами населеного пункту). 

96.Проєкт № 3915 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 Шекета 
Л.Б.). 

97.Проєкт № 3916 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 Шекета Л.Б.). 

98.Проєкт № 3920 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) 1/2 для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за 
законом (громадянин Кравець .В.В.). 

99.Проєкт № 3921 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) на земельну частку (пай) 1/2 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за 

законом (громадянин Кравець .В.В.). 

100.Проєкт № 3922 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

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

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

законом (громадянка  Архитко Л.С.). 

101.Проєкт № 3924 Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність громадянка Робур 
М.Ф.). 

102.Проєкт № 3926 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 Николайко І.Л.). 

103.Проєкт № 3927 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 
Фариняк Л.Я.). 

104.Проєкт № 3928 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 
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споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин 
Василишин М.І.). 

105.Проєкт № 3929 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 Бойда 

Г.Д.). 
106.Проєкт № 3930 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.). 

107.Проєкт № 3931 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 

Максимів М.Й.). 
108.Проєкт № 3933 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 

Борсук Л.Є.). 

109.Проєкт № 3934 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 Білоус О.Я.). 
110.Проєкт № 3935 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 

Герасимів Л.О.). 

111.Проєкт № 3936 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 Непорадна М.О.). 
112.Проєкт № 3938 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 

Дільна С.М.). 
113.Проєкт № 3939 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 Максимів А.А.). 

114.Проєкт № 3940 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 

Василик З.М.). 
115.Проєкт № 3941 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 

Токаєв Р.П.). 

116.Проєкт № 3945 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 Курляк Н.М.). 
117.Проєкт № 3946 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 Курляк Н.М.). 

118.Проєкт № 3947 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 Курляк Н.М.). 

119.Проєкт № 3948 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 Легін А.В.). 
120.Проєкт № 3949 Про затвердження технічної документації з землеустрою 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у 
приватну власність (громадянин Легін А.В.). 

121.Проєкт № 3950 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 Урицька І.Б.). 

122.Проєкт № 3951 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 Урицька І.Б.). 
123.Проєкт № 3952 Про затвердження технічної документації із землеустрою 
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щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у 

приватну власність (громадянка Ватраль Г.О.).  

124.Проєкт № 3953 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 
Ткачук Р.М.). 

125.Проєкт № 3954 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  Погребняк Є.В.). 

126.Проєкт № 3955 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  Погребняк Є.В.). 
127.Проєкт № 3956 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  Мартинів П.М.). 

128.Проєкт № 3957 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 Гетьман Р.П.). 

129.Проєкт № 3958 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 Стифунко В.В.). 
130.Проєкт № 3959 Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

для ведення садівництва з передачею у приватну власність (громадянка  
Хантімірова Н.Р.). 

131.Проєкт № 3960 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

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

сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за 

законом  (громадянка Угрин Г.І.). 
132.Проєкт № 3963 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 Баран Й.Я.). 

133.Проєкт № 3964 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 Баран Й.Я.). 
134.Проєкт № 3965 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 Товкач І.О.). 

135.Проєкт № 3968 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 Данилів Л.М.). 

136.Проєкт № 3969 Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва таобслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин 
Пастух О.Ю.). 

137.Проєкт № 3970 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 

Стовбан Г.В.). 
138.Проєкт № 3972 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 Курдидик Г.Л.). 

139.Проєкт № 3973 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 Курдидик Г.Л.). 

140.Проєкт № 3977 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 Данилів Л.М.). 
141.Проєкт № 3979 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з 

передачею у  власність (громадянка Валовіна К.І.). 
142.Проєкт № 3980 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з 

передачею у  власність (громадянин Партика З.М.). 
143.Проєкт № 3981 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з 
передачею у  власність (громадянин Ухман В.Я.). 

144.Проєкт № 3982 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Смолій С.А.). 

145.Проєкт № 3983 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Кізима С.Д.). 

146.Проєкт № 3984 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 

(громадянка Бесага О.П.). 

147.Проєкт № 3985 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі(на місцевості) на земельну частку  (пай)  для веденнятоварного  

сільськогосподарського  виробництва  право на спадщину за заповітом 
(громадянка Кліщ М.Б.). 

148.Проєкт № 3986 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) на земельну частку (пай) 1/2 для ведення товарного  

сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за 

законом (громадянин Кравець І.В.). 
149.Проєкт № 3987 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

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

(на місцевості) на земельну частку (пай) 1/2 для ведення товарного  
сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за 

законом (громадянин Кравець І.В.). 

150.Проєкт № 3988 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 
Задвірна А.М.). 

151.Проєкт № 3989 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 

Атаманюк Г.С.). 
152.Проєкт № 3993 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 Федоришин О.М.). 

153.Проєкт № 3994 Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

доведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Зарічна С.Й.). 
154.Проєкт № 3996 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 Семенюк Я.В.). 

155.Проєкт № 3997 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 Сегінович В.В.). 

156.Проєкт № 3998 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 К.М.). 
157.Проєкт № 3999 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 Торган Г.Й.). 

158.Проєкт № 4000 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 Торган Г.Й.). 

159.Проєкт № 4001 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 Торган Г.Й.). 
160.Проєкт № 4002 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 

Школяр О.В.). 

161.Проєкт № 4003 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 Школяр О.В.). 
162.Проєкт № 4004 Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

для будівництва та обслуговування індивідуального гаража з передачею у 
приватну власність (громадянка Цюняк О.В.). 
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163.Проєкт № 4005 Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування індивідуального гаража з передачею у 

приватну власність (громадянка Лижичка Я.Я.). 

164.Проєкт № 4006 Про надання дозволу Садівницькому товариству «Енергетик» 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування 
доріг, проїздів, будівель та споруд загального користування за межами села 

Бовшів Бурштинської міської територіальної громади. 

165.Проєкт № 4007 Про надання дозволу Садівницькому товариству «Енергетик» 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

доріг, проїздів, будівель та споруд загального користування за межами села 
Бовшів Бурштинської міської територіальної громади. 

166.Проєкт № 4008 Про включення до переліку земельних ділянок для підготовки 

лотів для продажу права оренди на них наземельних торгах у формі аукціону 
земельної ділянки в с. Різдвяни (за межами населеного пункту) площею 7,7110 га 

кадастровий номер 2621286600:03:001:1156. 

167.Проєкт № 4009 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Глушко Н.В.). 

168.Проєкт № 4010 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Ковалишин В.А.). 

169.Проєкт № 4011  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у 

власність (громадянин Косюг Г.Г.). 

170.Проєкт № 4012 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Косюг Х.Я.). 

171.Проєкт № 4013 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Косюг Г.М.). 

172.Проєкт № 4014 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Стехна В.М.). 

173.Проєкт № 4015 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Стехна В.М.). 
174.Проєкт № 4016 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Стехна В.М.). 
175.Проєкт № 4017 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Масловський Ю.В.). 
176.Проєкт № 4019 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

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

(на місцевості) для обслуговування нежитлової будівлі (складу) з послідуючим 
укладанням договору оренди (громадяни Кузів Я.М., Кузів О.Я.). 

177.Проєкт № 4020 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  Бесага Я.В.). 

178.Проєкт № 4021 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

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

179.Проєкт № 4023 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Антоник Г.А.). 

180.Проєкт № 4024 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Антоник Г.А.). 

181.Проєкт № 4025 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 
Дорошенко О.І.). 

182.Проєкт № 4026 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 Дорошенко О.І.). 

183.Проєкт № 4027 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 Фіголь С.Є.). 
184.Проєкт № 4028 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 Юрчишин О.М.). 

185.Проєкт № 4029 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 
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споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин 
Бартків Р.С.). 

186.Проєкт № 4030 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 

Кличева М.М.). 
187.Проєкт № 4032 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 Юрчишин О.М.). 

188.Проєкт № 4034 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 Федоришин О.М.). 

189.Проєкт № 4036 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за 
заповітом (громадянин Антошків І.П. ). 

190.Проєкт № 4037 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 Дорошенко О.І.). 

191.Проєкт № 4040 Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування індивідуального гаража з передачею у 

приватну власність (громадянин Стехна М.П.). 
192.Проєкт № 4041 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 

Гнатюк М.М.). 

193.Проєкт № 4042 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 Мазур В.В.). 
194.Проєкт № 4043 Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянськогогосподарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Непорадна М.О.). 

195.Проєкт № 4044 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 Кутура М.Г.). 
196.Проєкт № 4046 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Кукула М.Д.). 
197.Проєкт № 4047 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Михайлик О.М.). 
198.Проєкт № 4048 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Михайлик О.М.). 
199.Проєкт № 4049 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність(громадянка Кіцера Г.В.). 
200.Проєкт № 4050 Про надання дозволу на складання проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Масловська І.П.). 

201.Проєкт № 4051 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Кіцера Г.В.). 
202.Проєкт № 4052 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Рибак І.М.). 
203.Проєкт № 4053 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Якимів С.М.). 
204.Проєкт № 4054 Про укладання договорів оренди на земельні ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (проектні дороги), які 

розташовані в масиві земель сільськогосподарського призначення за межами 
населеного пункту села Старий Мартинів Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. 

205.Проєкт № 4055 Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж населеного пункту с. Бовшів Бурштинської міської ради, Івано-

Франківського району Івано-Франківської області. 

206.Проєкт № 4056 Про укладання договорів оренди на земельні ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (невитребувані частки 

(паї), які розташовані в масиві земель сільськогосподарського призначення за 

межами населеного пункту села Старий Мартинів Бурштинської міської ради 
Івано-Франківської області. 
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207.Проєкт № 4057 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі під 

об’єктом нерухомого майна (складом) в м. Бурштин, вул. В.Стуса, 4, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області. 

208.Проєкт № 4062 Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки, затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права постійного 

користування та надання в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки 

площею 0,4608 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови, за межами населеного пункту м. Бурштин Бурштинської міської 

територіальної громади. 

209.Проєкт № 4063 Про затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки енергетики, затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права 

постійного користування та надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» 
земельної ділянки площею 0,2449 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій, за межами населеного пункту с. Бовшів Бурштинської 
міської територіальної громади. 

210.Проєкт № 4064 Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки енергетики, затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права 

постійного користування та надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» 

земельної ділянки площею 4,7203 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій, за межами населеного пункту с. Бовшів Бурштинської 

міської територіальної громади. 
211.Проєкт № 4065 Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права постійного 
користування та надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки 

площею 0,9582 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови, за межами населеного пункту м. Бурштин Бурштинської міської 
територіальної громади. 

212.Проєкт № 4066 Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки енергетики, затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права 

постійного користування та надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» 
земельної ділянки площею 69,0756 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій, за межами населеного пункту с. Дем’янів Бурштинської 
міської територіальної громади. 

213.Проєкт № 4067 Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки енергетики, затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права 

постійного користування та надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» 

земельної ділянки площею 83,1684 га для розміщення, будівництва, експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій, за межами населеного пункту с. Бовшів Бурштинської 

міської територіальної громади. 
214.Проєкт № 4068 Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки енергетики, затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права 
постійного користування та надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» 

земельної ділянки площею 1,4945 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій, за межами населеного пункту с. Бовшів Бурштинської 

міської територіальної громади. 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

215.Відповіді на депутатські запити. 

216.Депутатські запити. 

217.Різне. 

ВИСТУПИВ: 
І.Харів – депутат 

міської ради 

Надав пропозицію до Порядку денного - розглянути тільки два 

перших проєкти рішення в проекті Порядку денного 

ВИСТУПИВ: 
Р.Бардашевський - 

депутат міської ради 

Надав пропозицію зняти з розгляду Порядку денного наступні 

проєкти рішення: № 4071, № 4072, № 4073 

ВИСТУПИЛА: 
М.Федів - депутат 

міської ради 

Надала пропозицію до Порядку денного - зняти з розгляду 

земельні питання крім – з 208 по 214, це проекти: № 4062, № 

4063, № 4064, № 4065, № 4066, № 4067, № 4068 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного двадцять восьмої чергової Сесії міської ради 

восьмого скликання за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти Порядок денний двадцять восьмої чергової сесії міської ради восьмого 
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скликання за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За зміни за пропозицією депутата І.Харіва до Порядку денного двадцять восьмої чергової 

сесії (наведені вище) 

 

«за» - 8 

«проти» - 2 

«утрим.» - 8 

 (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 

ВИСТУПИВ: 
В.Андрієшин – 

міський голова 

Відповідно до пропозиції - оголосив перерву на 15 хв. 

Оголошено перерву на 15 хвилин 

ВИСТУПИВ: 
І.Харів – депутат 

міської ради 

Вніс уточнення до своєї пропозиції наведеної вище, а саме: 

- розглянути з 1 по 14 та 18 питання в проекті Порядку денного, 

виключивши проекти рішень - Звернення депутатів і земельні 

питання 

ВИСТУПИВ: 
В.Андрієшин - 

міський голова 

Відповідно до частини 18 статті 44 Регламенту міської ради 

запропонував повторно проголосувати пропоновані та уточненні 

наведені вище зміни до проекту Порядку денного 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За зміни (уточненні) до Порядку денного двадцять восьмої чергової сесії восьмого 

скликання запропоновані депутатом міської ради (наведені вище) 

 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

 (Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни (уточненні) до проєкту Порядку денного 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного двадцять восьмої чергової Сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому, в новій редакції: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

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

скликання в новій редакції: 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити проєкт Порядку денного двадцять восьмої чергової сесії міської ради 

восьмого скликання в новій редакції: 

1.Проєкт № 3917 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

2.Проєкт № 4022 Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

за 2021 рік. 

Доповідач: Ольга Петровська - начальник фінансового відділу. 

3.Проєкт № 4059 Про затвердження фінансового плану зі змінами № 4 підприємства на 

2021 рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано - Франківської області.  

4.Проєкт № 4058 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства 

за 2021 рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. 

Доповідач: Володимир Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня». 

5.Проєкт № 4069 Про виконання «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 за 2021 рік. 

6.Проєкт № 4070 Про створення Робочої групи щодо співпраці Івано-Франківської ОДА, 

Бурштинської міської ради та бізнесу з питань трансформації профільних міст. 

7.Проєкт № 4076 Про внесення змін до Положення про Управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності Бурштинської міської ради, затвердженого рішенням міської 

ради від 28.01.2022 № 10/26-22. 

Доповідач: Марія Назар - начальник відділу економіки та промисловості. 

8.Проєкт № 3918 Інформація про стан виконання Програми Фінансова підтримка КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021роки» в 2021 році. 

9.Проєкт № 3919 Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» за 2021 рік. 

Доповідач: Іван Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської 
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ради». 

10.Проєкт № 3961 Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 

організації «Бурштинська міська федерація футболу» на 2022 рік. 

11.Проєкт № 3962  Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 

організації «Федерація вільної боротьби міста Бурштин» на 2022 рік. 

Доповідач: Марія Козар - начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту. 

12.Проєкт № 4060 Про внесення змін  до контракту з директором комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області 

Доповідач: Володимир Чуйко - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів. 

13.Проєкт № 4074 Про припинення діяльності медичних пунктів тимчасового базування 

КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Доповідач: Оксана Савчин - головний лікар КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

Співдоповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово - комунального господарства і 

обліку комунального майна. 

14.Проєкт № 4075 Про передачу будівель на правах оперативного управління КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Доповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово - комунального господарства і 

обліку комунального майна. 

15.Проєкт № 4061 Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 

2022 рік. 

Доповідач: Володимир Копаниця - начальник земельно-екологічного відділу. 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Проект № 3917 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: 

Комісія погоджує проєкт в новій редакції: 

1. Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни 

до бюджету: 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації 

Загальний 
фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 
фонд 

сума,грн. 

 Міська рада    
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(оплата 

енергоносіїв) 

+5000,00  

0116020 Забезпечення функціонування 
підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 
житлово-комунальні 

послуги(оплата енергоносіїв) 

-5000,00  

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) 

-500000,00  

0115062 Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні  

Програма фінансової підтримки 
Дитячо-юнацького футбольного 

клубу «Бурштин» на 2022 – 2024 

роки+80000,00грн. 
Програма фінансової підтримки 

громадської організації 

«Федерація вільної боротьби 
міста Бурштин» на 2022 

рік+160000,00 

Програма фінансової підтримки 

+500000,00  
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громадської організації 

«Бурштинська міська федерація 
футболу» на 2022 рік+260000,00 

0117693 Інші заходи, пов`язані з 

економічною діяльністю 
(Програма залучення інвестицій в 

економіку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-
2025 роки) 

+48000,00  

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»   
0112152 Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я (Програма 

«Здоров’я населення 

Бурштинської міської 
територіальної громади на 2021-

2025 роки» 

Спеціальний фонд(розробка 
робочого проекту за об’єктом 

«Капітальний ремонт пологового 

відділення КНП «Бурштинська 
центральна міська лікарня» по 

вул.Шухевича,15в м.Бурштин 

Івано-Франківської 
області»+49000,00грн.,проведенн

я держекспертизи робочого 

проекту+7000,00грн.) 

-56000,00 +56000,00 

06 Відділ освіти і науки   
0611021 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

2500,00  

0611142 Інші програми та заходи у сфері 

освіти(Програма розвитку освіти  
Бурштинської територіальної 

громади на 2021-2025 роки) 

-2500,00  

08 Відділ соціального захисту   
0813242 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 
забезпечення 

-50000,00 

 
 

0813035 Компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на 
залізничному транспорті 

+50000,00  

10 Відділ культури   
1014082 Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва 

-50000,00  

1017622 Реалізація програм і заходів в 

галузі туризму та 
курортів(придбання туристичних 

брошур, календарів) 

50000,00  

 Разом -8000,00 +8000,00 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку 

на суму 8000,00 грн.  

2.Відповідно до змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громадина 

2021-2023 роки внести зміни до бюджету: 

2.1.Зменшити призначення за КПКВКМБ  0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів»(придбання світлодіодних ламп та 

освітлювальних приладів) на суму 40000,00грн. та відповідно збільшити 

за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги» для надання фінансової підтримки КП 

«Еко-сервіс»(Делегувати повноваження на придбання світлодіодних 

ламп ). 

2.2.Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на 

суму 73760,17грн.(зменшити призначення  по «Поточному ремонту 

мереж вуличного освітлення» на суму  55303,00грн., «Обслуговуванню 

вуличного освітлення» 18457,17грн.  

та відповідно збільшити по «Капітальний ремонт вуличного освітлення 

по вул.Квітковій в с.Дем’янів»+24937,00, «Капітальний ремонт 

вуличного освітлення від ТП-477 вул.Проектна, вул.Івасюка, 

вул.Сонячна, вулЯремчука в м.Бурштин Івано-Франківської 

області»+48823,17грн ). 

3.Відповідно до рішення міської ради від 04 лютого 2022 року №01/27-

22 «Про Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 

2022 рік» здійснити перерозподіл коштів між розпорядниками 
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бюджетних коштів: 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Спеціальний  

фонд сума,грн. 

01 Міська рада   

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів 

-7522938,00 

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»  

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів (Нове будівництво 

роздільної каналізаційної мережі і 

споруд на ній на території Бурштинської 

центральної міської лікарні по вул. 

Романа Шухевича, 15 в м. Бурштин 

Івано-Франківського району Івано-

Франківської області) 

+2873519,00 

06 Відділ освіти і науки  

0618340 Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів 

 

 Реконструкція каналізаційних мереж і 

споруд на них : 

село Новий Мартинів Новомартинівська 

філія Бурштинського ліцею 

№3+200000,00 

Проведення заходів з захисту від 

підтоплення та затоплення,направлених 

на запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів , усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і 

об’єкти:  

на території дитячого навчального 

закладу №6(ясла-садок)»Пролісок» по 

вул.Коновальця,3, в 

м.Бурштин,Бурштинської територіальної 

громади Івано-Франківської 

області(капітальний ремонт)+1704080,00 

на території Бурштинського ліцею №3 в 

м.Бурштин Бурштинської територіальної 

громади (капітальний 

ремонт)+1541623,00 

Заходи з озеленення населених пунктів: 

По вул.Січ.Стрільців,18 Бурштинський 

ліцей №2(в т.ч. виготовлення КД) 

+49863,00 

+3495566,00 

10 Відділ культури і туризму  

1018340 Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів 

Наукові дослідження, проектні та 

проектно-конструкторські розроблення, 

що охоплюють зазначені у переліку 

природоохоронні заходи: 

робочий проект: «Заходи для боротьби зі 

шкідливою дією вод по вул. Ст. Бандери 

буд. 64 в м. Бурштин» (відділ культури 

на Програму розвитку галузі культури 

Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023, територія 

католицького костелу)+40900,00 

інженерно-геодезичні вишукування до 

робочого проекту: «Заходи для боротьби 

зі шкідливою дією вод по вул. Ст. 

Бандери буд. 64 в м. Бурштин» (відділ 

культури на Програму розвитку галузі 

культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023, 

територія католицького 

костелу)+48000,00 

експертиза робочого проекту за 

об’єктом: «Заходи для боротьби зі 

шкідливою дією вод по вул. Ст. Бандери 

буд. 64 в м. Бурштин» (відділ культури 

на Програму розвитку галузі культури 

+353853,00 
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Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023, територія 

католицького костелу)+12500,00 

Заходи з озеленення населених пунктів: 

території релігійно-історичного 

комплексу «Гора над Дністром» в селі 

Новий Мартинів (співфінансування 

переможця 12 обласного конкурсу 

проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування «Нове будівництво 

«Вежі Давида» в релігійно-історичному 

комплексі «Гора над Дністром» в селі 

Новий Мартинів)+252453,00 

37 Фінансовий відділ  

3719740 Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення природоохоронних заходів 

 

 Субвенція бюджету Галицької міської 

територіальної громади для здійснення 

природоохоронних заходів: 

придбання та впровадження установок 

для збору побутових відходів за адресою 

вул. Галицька,18А , с. Блюдники, 

Блюдниківського старостинського 

округу Галицької міської територіальної 

громади, Івано-Франківської 

області+49900,00грн. 

збір та вивіз відходів з території за 

адресою вул.Галицька,18А , с. 

Блюдники, Блюдниківського 

старостинського округу Галицької 

міської територіальної громади, Івано-

Франківської області+49900,00грн. 

заходи з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання 

небезпечних геологічних процесів за 

адресою вул. Галицька,18А , с. 

Блюдники, Блюдниківського 

старостинського округу Галицької 

міської територіальної, Івано-

Франківської області+300000,00грн. 

озеленення території установи в м. 

Галич, вул. Коновальця,11 

(адміністративний будинок) та вул. 

Коновальці,13 (відділення денного 

догляду)+49900,00грн. 

озеленення території установи за 

адресою вул. Галицька,18А , с. 

Блюдники, Блюдниківського 

старостинського округу Г алицької 

міської територіальної громади, Івано-

Франківської області+350300,00 

+800000,00 

 

4.Відповідно до ст.22 Бюджетного кодексу України, рішення міської 

ради від 04 лютого 2022 року №01/27-22 «Про Перелік 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2022 рік»: 

4.1.Уповноважити КП «Житловик» на виконання наступних заходів з 

місцевого фонду навколишнього природного середовища  по 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2022 рік за КПКВКМБ 

0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»: 

4.1.1.Реконструкція на діючих підприємствах необхідних споруд для 

очищення стічних вод, що утворюються в промисловості, комунальному 

господарстві, інших галузях народного господарства: 

- заміна струменаправляючих щитів+154682,00грн. 

- заміна щитів для збору плаваючих речовин+54630,00грн. 

- заміна мулових камер+76394,00грн. 

- заміна шиберів на первинних відстійниках+36805,00грн. 

- заміна шафи управління насосом контактних (ТК112/1), 

насосом тех. води №2 (ТК112/2)+36299,00грн. 

4.1.2. Створення водоохоронних зон з комплексом гідротехнічних, 

санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню 

та виснаженню водних ресурсів+280000,00грн. 
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4.1.3.Заходи, спрямовані на запобігання забрудненню, засміченню та 

виснаженню водних ресурсів: 

- технічне переоснащення водозабору в урочищі «Корчева» в т.ч. 

виготовлення ПКД+260000,00грн. 

- технічне переоснащення водозабору в урочищі «Коростовичі» 

в т.ч. виготовлення ПКД+290000,00грн. 

- технічне переоснащення водозабірних споруд в т.ч. 

виготовлення ПКД+298000,00грн. 

4.1.4. Розроблення, технології, організація виробництва та застосування 

матеріалів, використання методів та впровадження технологій, що 

забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи 

усунення факторів забруднення атмосферного повітря: 

- проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення 

енергозберігаючих вікон в приміщеннях фекальних очисних 

споруд КП «Житловик»+95000,00грн. 

- проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення 

енергозберігаючих вікон в приміщеннях водоочисних споруд 

КП «Житловик»+99000,00 

4.2. Уповноважити КП «Еко-сервіс» на виконання наступних заходів з 

місцевого фонду навколишнього природного середовища  по 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2022 рік за КПКВКМБ 

0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»: 

Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та 

впровадження установок, обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування 

побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, 

відходів розчищення зелених насаджень, кубових залишків: придбання 

установок, обладнання та машин для збору, транспортування, 

перероблення, знешкодження та складування побутових та промислових 

відходів: євроконтейнер під сміттєвоз для ТПВ відкидний оцинкований 

1,1 м3, контейнер пластиковий з кришкою 0,1 т+280000,00грн. 

4.3.Відповідно до пп.4.1.та 4.2. зменшити бюджетні призначення за 

КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів» по міській раді на суму 1960810,00грн. та відповідно збільшити 

по КП «Житловик» +1680810,00грн., КП «Еко-сервіс»+280000,00грн. 

 і рекомендує прийняти його на черговій сесії. 

Протокол № 2 від 16.02.2022. 
 

Разом з тим, запропонувала доповнення, а саме: 

- Частину вільного залишку коштів загального фонду, що склався 

станом на 01.01.2022 року в сумі 200000,00 грн. спрямувати 

міській раді на оплату енергоносіїв за КПКВКМБ 0110150… . 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3917 за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3917 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (комісії та пропозиції наведені вище) до проєкту рішення  № 3917   

«за» - 20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

  (Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти зміни до проєкту рішення № 3917 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3917  (Рішення № 01/28-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/28-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
2. Проект № 4022 Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади за 2021 рік 

ДОПОВІЛА: 

О.Петровська – 

начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивним висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 4022 (Рішення № 02/28-22) в цілому: 
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«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/28-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

3. Проект № 4059 Про затвердження фінансового плану зі змінами № 4 підприємства 

на 2021 рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано - 

Франківської області 

ДОПОВІВ: 

З.Савчак - 

заступник медичного 

директора по 

поліклінічній роботі 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним висновком 

постійної депутатської комісії 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4059 (Рішення № 03/28-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/28-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

4. Проект № 4058 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

підприємства за 2021 рік Комунального некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

ДОПОВІВ: 

З.Савчак - 

заступник медичного 

директора по 

поліклінічній роботі 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним висновком 

постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4058 (Рішення № 04/28-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/28-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

5. Проект № 4069 Про виконання «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 за 2021 рік 

ДОПОВІЛА: 

М.Назар - начальник 

відділу економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком постійної 

депутатської комісії, а саме: комісією з питань фінансів та 

бюджету рішення не прийнято. Протокол №2 від 16.02.2022. 

Проте, Інформацію щодо основних показників економічного та 

соціального розвитку Бурштинської територіальної громади у 

2021 році, розглянуто і погоджено на засіданні Погоджувальної 

ради (додається до Проекту рішення). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4069 за основу: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 4069 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни – доповнення Інформації щодо основних показників економічного та 

соціального розвитку Бурштинської територіальної громади у 2021 році до проєкту 

рішення № 4069: 

«за» -17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати зміни за Проектом рішення № 4069  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4069 (Рішення № 05/28-22) в цілому: 

«за» - 17  

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/28-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
6. Проект № 4070 Про створення Робочої групи щодо співпраці Івано-Франківської 

ОДА, Бурштинської міської ради та бізнесу з питань трансформації профільних міст 

ДОПОВІЛА: 

М.Назар - начальник 

відділу економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій, а саме:  
1. Доповнити склад комісії: 

- депутати Бурштинської міської ради: Т.Сенчина, В.Рик, 

Н.Василащук; 

- депутат обласної ради М.Савка; 

- депутат районної ради Л.Круп’як. 

2. В мотивувальній частині доповнити «враховуючи постанову 

КМУ від 22.09.21р.№1024 «Про схвалення Концепції Державної 

цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів 

України на період до 2030 року». і рекомендує прийняти його на 

черговій сесії. Протокол №2 від 16.02.2022. 
 

Також за пропозицією міського голови озвученій на 

Погоджувальній раді включити до складу комісії громадського 

активіста М.Коробаня. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4070  за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 4070 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни наведені вище, до Проекту рішення № 4070: 

«за» -20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати зміни наведені вище, Проект рішення № 4070  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4070 (Рішення № 06/28-22) в цілому: 

«за» -20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/28-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

7. Проект № 4076 Про внесення змін до Положення про Управління економіки, 

праці та інвестиційної діяльності Бурштинської міської ради, затвердженого 

рішенням міської ради від 28.01.2022 № 10/26-22 

ДОПОВІЛА: 

М.Назар - начальник 

відділу економіки та 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками і рекомендаціями 

постійної депутатської комісій з питань законності, а саме: 

1) пункт 4.1.3 – розробляє проект програми економічного 

розвитку громади, а не тільки міста 

2) пункт 4.1.9 – вносить пропозиції виконкому при розгляді 

режиму роботи 

3) пункт 4.3.12 – здійснює контроль за дотриманням 

роботодавцем соціального захисту працівників 

4) пункт 4.3.17 – забезпечує дотримання виконання заходів з 

реалізації Генеральної угоди. Протокол № 22 від 17.02.2022 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4076 за основу: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4076 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни пропоновані комісією, до проекту рішення № 4076: 

«за» -20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни (наведені вище), Проект № 4076 



20 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4076  (Рішення № 07/28-22) в цілому: 

«за» -19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/28-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

8. Проект № 3918 Інформація про стан виконання Програми Фінансова підтримка 

КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021 роки» в 2021 

році 

ДОПОВІВ: 

І.Туз – директор КП 

«Капітальне 

будівництво 

Бурштинської 

міської ради» 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3918 (Рішення № 08/28-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/28-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
9. Проект № 3919 Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради» за 2021 рік 

ДОПОВІВ: 

І. Туз – директор КП 

«Капітальне 

будівництво 

Бурштинської 

міської ради». 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій а саме: включити одним із пунктів проекту  

«залишок , який склався на 01.01.2022року. 
Протокол №2 від 16.02.2022. 

Відповідно доповнено інформацією: 

Залишок коштів станом на 01.01.2022 року становить 73800 грн. 

Податок на прибуток за 2021 рік склав 13288 грн. 

Середня зарплата в 2021 році склала 10660 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3919 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3919 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни наведені вище до проекту рішення № 3919: 

«за» -20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проект № 3919 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3919 (Рішення № 09/28-22) в цілому: 

«за» -20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

Прийняти рішення № 09/28-22 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
10. Проект № 3961 Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 

організації «Бурштинська міська федерація футболу» на 2022 рік 

ДОПОВІЛА: 

М.Козар - начальник 

відділу у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3961 (Рішення № 10/28-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 10/28-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
11. Проект № 3962  Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 

організації «Федерація вільної боротьби міста Бурштин» на 2022 рік 

ДОПОВІЛА: 

М.Козар - начальник 

відділу у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3962 (Рішення № 11/28-22) в цілому: 

«за» - 19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/28-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

12. Проект № 4060 Про внесення змін до контракту з директором комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

ДОПОВІВ: 

В.Чуйко - заступник 

міського голови з 

питань діяльності 

виконавчих органів. 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій та Погоджувальної ради. 

Відповідно до Службової записки від 24.02.2022 В.Чуйка 

(додається) за зверненням в.о. директора КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня»  із розрахунком середньомісячної зар. 

плати медичних працівників станом на 01.01.2022 (додається) 

про врахування та зазначення в у додатковій угоді № 2 до 

контракту, наступного: 

- дату та номер рішення; 

- дату контракту – 01.04.2020; 

- розмір посадового окладу – 25285 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4060 із врахуванням вищенаведеного 

(Рішення № 12/28-22) в цілому: 

«за» -20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/28-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

13. Проект № 4074 Про припинення діяльності медичних пунктів тимчасового 

базування КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 

ДОПОВІЛА: 

О.Савчин - 

головний лікар КНП 

«Бурштинський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги» 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4074 (Рішення № 13/28-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/28-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
14. Проект № 4075 Про передачу будівель на правах оперативного управління КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

ДОПОВІЛА: 

І. Герт - начальник 

відділу житлово - 

комунального 

господарства і обліку 

комунального майна. 

Ознайомила з проєктом рішення постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4075 (Рішення № 14/28-22) в цілому: 

«за» -20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

Прийняти рішення № 14/28-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

15. Проект № 4061 Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2022 рік 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками спільного 

засідання постійних комісій відповідно до Додатку, 
Протокол від 22.02.2022 № 21 

А також, із висновками Погоджувальної ради,  
Протокол від 23.02.2022 № 6 

ВИСТУПИВ: 

П.Савка – депутат 

міської ради 

Задав питання щодо можливості включення в перелік заходу -

ремонту дахів на будинках 

ВИСТУПИЛА: 

І. Герт - начальник 

відділу житлово - 

комунального 

господарства і обліку 

комунального майна 

Надала відповідь на запитання щодо ремонту дахів на будинках 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4061 за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 4061 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни спільної комісії та Погоджувальної ради, Проект № 4061: 

«за» -20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати зміни, Проект № 4061  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4061 (Рішення № 15/28-22) в цілому: 

«за» -20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/28-22 в цілому (рішення додається) 

ВИСТУПИВ: 

 

В.Андрієшин – 

міський голова 

 

Оголосив двадцять восьму Сесію міської ради восьмого 

скликання закритою 
 

 

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

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

 

 

 

Міський голова                                                                               Василь АНДРІЄШИН 


