
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 28 березня 2022                                 м.Бурштин                                       №  138 
 
 

Про скликання тридцятої позачергової сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання 
 

 

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42, статті 46 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати тридцяту позачергову сесію Бурштинської міської ради восьмого 

скликання 31 березня 2022 року, о 09:00 год., в приміщенні Будинку культури ім.Тараса 

Шевченка - вул. Степана Бандери, 60, м.Бурштин. 

 

Проєкт порядку денного 30-ї позачергової сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання: 
 

1. Проєкт № 4084 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

2. Проєкт № 4083 Про затвердження Положення про цільовий фонд на підтримку 
Збройних Сил України та територіальної оборони бюджету Бурштинської міської 
територіальної громади. 

Доповідач: Ольга Петровська - начальник фінансового відділу. 
 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 
 

10. Різне. 
 

2. Провести тридцяту позачергову сесію Бурштинської міської ради у режимі 

обмеженого доступу для громадян. 

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу міської ради своєчасно та 

якісно підготувати матеріали на пленарне засідання сесії. 

4.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

    Підготував:  
 

    Секретар міської ради                                                                   Роман Іванюк 

 
 

 
    Погодив: 
 

    Юридичний відділ:                                                   


