
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 11 квітня 2022                                            м. Бурштин                                        №  167 

 

 

Про скликання тридцять третьої чергової 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 третю чергову сесію Бурштинської міської ради восьмого 

скликання 21 квітня 2022 року, о 09:00 год., в приміщенні Будинку культури ім.Тараса 

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

Проєкт порядку денного 33-ї чергової сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання: 
 

 

1. Проєкт №4363 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

2. Проєкт №4364 Про затвердження Програми підвищення ефективності роботи 

Управління Державної казначейської служби України у Галицькому районі Івано-

Франківської області на 2022-2024 роки. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 

3. Проєкт №4361 Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 №06/2-20. 

Доповідач: Марія Назар – начальник відділу економіки та промисловості. 

4. Проєкт №4362 Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна 

Бурштинської міської територіальної громади для передачі майна в оренду у 2022 році 

без проведення аукціону та продовження договору оренди без проведення аукціону. 

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

обліку комунального майна. 

5. Проєкт № 4295 Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2022 рік. 

6. 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. 



7. 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. 

8. 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. 

9. Проєкт № 4085 Про проведення інвентаризації земельної ділянки на території 

Старомартинівського старостинського округу Бурштинської міської територіальної 

громади. 

10.  Проєкт № 4086 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в с. 

Озеряни, вул. Франка Івана, 4 А. 

11. Проєкт № 4124 Про припинення договору оренди земельної ділянки з ФОП 

Пендерецьким Олександром Петровичем в селі Дем’янів по вул. Калуська, б/н 

Бурштинської міської територіальної громади. 

12. Проєкт № 4132 Про надання попереднього погодження приватному підприємцю 

Костюченко Антоніні Володимирівні на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м.Бурштин вул.С.Стрільців,31. 

13. Проєкт № 4147 Про надання попереднього погодження приватному підприємцю 

Шемелько Олександрі Романівні на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м.Бурштин вул.Шухевича,4. 

14. Проєкт № 4148 Про надання попереднього погодження приватному підприємцю 

Шемелько Олександрі Романівні на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м.Бурштин вул.Міцкевича,43. 

15. Проєкт № 4227 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Безкоровайний І.Б.). 

16. Проєкт № 4228 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Іваськів О.В. ). 

17. Проєкт № 4229 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Іваськів А.С. ). 

18. Проєкт № 4230 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Іваськів А.С. ). 

19. Проєкт № 4231 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Іваськів А.С. ). 

20. Проєкт № 4232 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Сенчина Я.Й.). 

21. Проєкт № 4233 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Сенчина Я.Й.). 

22. Проєкт № 4234 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Сенчина Я.Й.). 



23. Проєкт № 4243 Про припинення договору оренди земельної ділянки з громадянкою 

Бойчук Наталією Романівною в місті Бурштин по вул. О. Басараб, 2 Б Бурштинської 

міської територіальної громади. 

24. Проєкт № 4248 Про укладання договору оренди земельної ділянки для іншого 

сільськогосподарського призначення в с.Старий Мартинів, вул.Т.Шевченка,114Е 

(громадянин Кравчук В.Ю.). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

25. Відповіді на депутатські запити. 

26. Депутатські запити. 

27. Різне. 

2.  Провести тридцять третю чергову сесію Бурштинської міської ради у режимі 

обмеженого доступу для громадян. 

3.  Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу міської ради своєчасно та 

якісно підготувати матеріали на чергове засідання сесії. 

4.    Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

     Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    Підготував:  
 

    Секретар міської ради                                                                   Роман Іванюк 

 

 

 

    Погодив: 
 

    Юридичний відділ:                                                   


