
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 06 квітня 2022                                            м.Бурштин                                        №  154 

 

 

Про скликання тридцять другої 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 тридцять другу позачергову сесію Бурштинської міської ради восьмого 

скликання 08 квітня 2022 року, о 09:00 год., в приміщенні Будинку культури ім.Тараса 

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

Проєкт порядку денного 32-ї позачергової сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання: 
 

1. Проєкт № 4294  Про продовження дії договорів оренди (суборенди) земельних ділянок 

комунальної власності (несільськогосподарського призначення) під об’єктами 

нерухомості та ТС на період дії воєнного стану в Україні. 

Доповідач: Тетяна Сенчина – депутат міської ради. 
 

2. Проєкт № 4297 Про внесення змін до Програми про фонд Бурштинської міської ради 

на виконання депутатських повноважень на 2021 – 2025 роки затвердженої рішенням 

міської ради від 02.03.2021 № 16/9-21. 

Доповідач: Олена Тріщук – головний бухгалтер бухгалтерської служби. 
 

3. 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. 

4. Проєкт № 4055 Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

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

Івано-Франківської області 

5. 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 



6. 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. 

7.  Проєкт № 4077 Про проведення інвентаризації земельної ділянки під об’єктом 

нерухомого майна дачним будинком (базою відпочинку) Касова Гора, №4 А, в селі 

Бовшів Івано-Франківського району, Івано-Франківської області. 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
 

8. Відповіді на депутатські запити. 

9. Депутатські запити. 

10. Різне. 

 

2.  Провести тридцять другу 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 позачергове засідання сесії. 

4.    Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

     Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Підготував:  
 

    Секретар міської ради                                                                   Роман Іванюк 

 

 

 

    Погодив: 
 

    Юридичний відділ:                                                   


