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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

тридцять другої позачергової сесії міської ради восьмого скликання 

від 08 квітня 2022 року                                                                                             м.Бурштин 

Початок: 09:15 год. 

Закінчення:  09:50 год. 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

Присутні на сесії:    

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 16 (шістнадцять) депутатів міської ради (список додається); 

 

Відсутні на сесії: 

- 10 (десять) депутатів: Василь Бублінський, Наталія Василащук, Тетяна Верестюк, Ігор Дулик,                   

              Ігор Карвацький, Ольга Король, Ганна Очкур, Іван Пізь, Богдан Рибчук, Володимир Рик. 
 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Оголосив тридцять другу позачергову Сесію міської ради 

восьмого скликання відкритою 

СЛУХАЛИ: 
Про порядок денний тридцять другої позачергової сесії міської ради восьмого 

скликання 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 
– міський голова 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проект 

Порядку денного тридцять другої позачергової Сесії 

міської ради восьмого скликання: 
1. Проект № 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. Проект № 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. Проект №  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. Проект № 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. Проект № 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 
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торгівлі під об’єктом нерухомого майна (складом) в м. 

Бурштин, вул. В. Стуса, 4, Івано-Франківського району, 

Івано-Франківської області. 

7.  Проект № 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. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту Порядку денного тридцять другої позачергової Сесії 

міської ради восьмого скликання в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний тридцять другої позачергової сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому 
 

 

СЛУХАЛИ: 

3.  Проект № 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 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками 

депутатської комісії та запропонував внести зміни: 

- в мотивувальній частині проекту рішення доповнити: 

ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення умов для забезпечення 

СЛУХАЛИ: 

1. Проект № 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 

ДОПОВІЛА: 
Т.Сенчина – 

депутат міської 

ради. 

Ознайомила з проектом рішення і висновками постійних 

комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4294  в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/32-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

2. Проект № 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 

ДОПОВІЛА: 

О.Тріщук – 

головний бухгалтер 

бухгалтерської 

служби. 

Ознайомила з проектом рішення та висновком постійної 

комісії 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4297 (Рішення № 02/32-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/32-22 в цілому (рішення додається) 
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продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» від 

24.03.2022 № 2145-ІХ»; 

- в пункті 2 проекту рішення внести зміни: – термін на 7 

років замінити на 1 рік, коефіцієнт 12% замінити на 8% 

від НГО, та пункт 2 викласти в редакції: 

  «Міському голові Василю Андрієшину в місячний 

термін укласти договори оренди на земельні ділянки, 

вказані в пункті 1 даного рішення, терміном на 1 (один) 

рік, з врахуванням коефіцієнту 8% від нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4054 за основу: 

«за» - 15  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4054 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (озвучені доповідачем, наведені вище) до проекту рішення № 4054: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4054 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4054 (Рішення № 03/32-22)  в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/32-22 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

4.  Проект № 4055 Про погодження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Бовшів Бурштинської 

міської ради, Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4055  (Рішення № 04/32-22) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/32-22 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

5. Проект № 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 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновками 

депутатської комісії та запропонував внести зміни: 

- в мотивувальній частині проекту рішення доповнити: 

ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення умов для забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» від 

24.03.2022 № 2145-ІХ»; 

- в пункті 2 проекту рішення внести зміни: – терміном 

на 7 років замінити на 1 рік, коефіцієнт 12% замінити на 

8% від НГО, та пункт 2 викласти в редакції: 
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  «Міському голові Василю Андрієшину в місячний 

термін укласти договори оренди на земельні ділянки, 

вказані в пункті 1 даного рішення, терміном на 1 (один) 

рік, але в будь якому разі – до моменту державної 

реєстрації права власності (речових прав) спадкоємцями 

на зазначені земельні ділянки, з врахуванням 

коефіцієнту 8% від нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4056 за основу: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення № 4056 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (озвучені доповідачем, наведені вище) до проекту рішення № 4056: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проекту рішення № 4056 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проекту рішення № 4056  (Рішення № 05/32-22) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/32-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

6. Проект № 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 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком 

депутатської комісії 

ВИСТУПИВ: 

П.Ковальчук - 

депутат міської 

ради 

Повідомив про наявність конфлікту інтересів і 

наголосив що участі у обговоренні і голосуванні за 

даним проектом рішення не буде брати (повідомлення 

додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4057 (Рішення № 06/32-22) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/32-22 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

7. Проект № 4077 Про проведення інвентаризації земельної ділянки під 

об’єктом нерухомого майна дачним будинком (базою відпочинку) Касова 

Гора, № 4А, в селі Бовшів Івано-Франківського району, Івано-

Франківської області 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення та висновком 

депутатської комісії 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 4077 (Рішення № 07/32-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/32-22 в цілому (рішення додається) 
 

 

СЛУХАЛИ: 8. Відповіді на депутатські запити 

ДОПОВІВ: 

Р.Іванюк 

- секретар 

міської ради 

Зазначив, що в зв’язку із відсутністю депутатів міської 

ради на засіданні Сесії, які надали депутатські запити – 

недоречно розглядати відповіді на запити. 

Відповіді (інформації) на зазначені депутатські запити 

надано (відправлено) запитувачам – депутатам І.Дулику, 

Н.Василащук, Б.Рибчуку 

 

 9. Депутатські запити - відсутні 

 

СЛУХАЛИ: 10. Різне 

 

ВИСТУПИВ: 

 

 

 

 

П.Савка -  
депутат міської 

ради 

Щодо залучення бізнесу (підприємництва) і розміщення 

його на території громади для ведення господарської 

діяльності, з метою покращення розвитку економіки в 

громаді 

В.Андрієшин – 

міський голова 

Надав коментар щодо заходів залучення бізнесу в громаду; 

Зазначив на важливості питання встановлення громадської 

вбиральні у місті Бурштині. Надав короткі аргументуючі 

пояснення відносно необхідності її встановлення, зокрема 

пов’язані із цільовим використанням і призначенням 

коштів, прибуття до нашої громади (міста) внутрішньо-

переміщених осіб, кількість яких зростає, в т.ч. в зв’язку із 

бойовими діями через збройну агресію росії, мають 

прибути громадяни із міста Курахове Донецької області і 

інше 

В.Мацьків - 

депутат міської 

ради 

Щодо роботи грейдера на території села Задністрянське 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Оголосив тридцять другу позачергову Сесію міської 

ради восьмого скликання закритою 

 

 

Примітка: відеотрансляцію тридцять другої позачергової Сесії міської ради восьмого скликання 

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

 

 

        Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 

 


