
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  16 травня 2022                                     м. Бурштин                                            №  230 
 

 

Про скликання тридцять четвертої 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 четверту чергову сесію Бурштинської міської ради восьмого 

скликання 26 травня 2022 року, о 09:00 год., в приміщенні Будинку культури ім. Тараса 

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

Проект порядку денного 34-ї чергової сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання: 
 

1. Проект № 4511 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної  

громади на 2022 рік. 

2. Проект № 4510 Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

за І квартал 2022 року. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

3. Проект № 4516 Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, 

що необхідно здійснити для забезпечення потреб Бурштинської територіальної 

громади. 

Доповідач: Олег Скриник – начальник управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності. 
 

4. Проект № 4512 Про затвердження фінансового плану зі змінами № 1 підприємства на 

2022 рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. 

5. Проект № 4513 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

підприємства за І квартал 2022 року Комунального некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області. 

6. Проект № 4514 Про затвердження звіту директора про фінансово-господарську 

діяльність Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 



ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області  за  2021 рік. 

Доповідач: Володимир Василик - директор КНП ««БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА  ЛІКАРНЯ». 
 

7. Проект № 4515 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план 

території земельної ділянки площею 7,609 га для будівництва та обслуговування 

фермерських нежитлових будівель за межами населеного пункту с. Насташине, 

Бурштинської територіальної громади,Івано-Франківської області». 

Доповідач: Тетяна Білоока - т.в.о. завідувача сектору містобудування та  архітектури. 
 

8. Проект № 4517 Про безоплатну передачу адміністративно-виробничого будинку на 

баланс КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради». 

9. Проект № 4518 Про затвердження рішення виконавчого комітету від 24.02.2022 № 47 

«Про передачу транспортного засобу на правах господарського відання». 

10. Проект № 4519 Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

на зняття з обліку електрогенератора. 

11. Проект № 4520 Про затвердження рішення виконавчого комітету від 28.04.2022 № 75 

«Про безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» об’єктів будівництва». 

12. Проект № 4521 Про безоплатну передачу на баланс основних засобів. 

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

обліку комунального майна. 
 

13. Проект № 4506 Про внесення змін до Програми фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 2021-2023 роки затвердженої рішення 

міської ради від 11 грудня 2020 року № 36/2-20. 

Доповідач: Роман Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи. 
 

14. Проект № 4507 Про перейменування  закладів дошкільної освіти Бурштинської 

територіальної громади та затвердження їх Статутів у новій редакції. 

15. Проект № 4508 Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних 

громад. 

Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 
 

16. Проект № 4536 Про затвердження Статуту Комунального підприємства «ЕКО-СЕРВІС 

Бурштинської міської ради» у новій редакції. 

Доповідач: Оксана Леськів - в.о.директора КП «ЕКО-СЕРВІС» Бурштинської міської 

ради». 
 

17. Проект № 4535 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 
 

18. Проєкт № 4116 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Шемелько О.). 

19. Проєкт № 4444 Про включення до переліку земельних ділянок право оренди на які 

виставляється на земельні торги окремими лотами, земельної ділянки площею 0,0600 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин, кадастровий 



номер 2621210300:01:001:0987 та продаж права оренди на неї на конкурентних засадах 

(на земельних торгах у формі електронного аукціону). 

20. Проєкт № 4131 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Стецюк Н.В.). 

21. Проєкт № 4427 Про надання попереднього погодження ТзОВ «Біос-Комп’ютер» на 

продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м.Бурштин вул.Шевченка,1,1-

Е,1-Г,1-Д. 

22. Проєкт № 4433 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для обслуговування комерційної будівлі магазину в 

с.Бовшів по вул.І.Франка,2А з послідуючим укладанням договору оренди (приватний 

підприємець Кучук В.Г.). 

23. Проєкт № 4455 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Кавка Р. В.). 

24. Проєкт № 4504 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 

Тенетники Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

25. Проект № 4522 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 31 березня 

2022 року № 03/30-22. 

26. Проект № 4523 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 31 березня 

2022 року № 08/30-22. 

27. Проект № 4524 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 31 березня 

2022 року № 02/30-22. 

28. Проект № 4525 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 31 березня 

2022 року № 07/30-22. 

29. Проект № 4526 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 31 березня 

2022 року № 05/30-22. 

30. Проект № 4527 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 31 березня 

2022 року № 04/30-22. 

31. Проект № 4528 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 31 березня 

2022 року № 06/30-22. 

32. Проект № 4529 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 05 квітня 

2022 року № 06/31-22. 

33. Проект № 4530 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 05 квітня 

2022 року № 05/31-22. 

34. Проект № 4531 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 05 квітня 

2022 року № 07/31-22. 

35. Проект № 4532 Про погодження надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів загальнодержавного значення Галицькому НПП на 2022 рік. 

36. Проект № 4533 Про надання дозволу ТзОВ «Агрокомпанія Прикарпаття» на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. 

37.  Проект № 4534 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (фізична особа підприємець Русиняк В.І.). 

38.  Проект № 4334 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Бовшів, 



вул.Шевченка, 53 з укладанням договору оренди землі (громадянка Курдидик Віра 

Степанівна). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
 

39. Депутатські запити. 

40. Різне. 

 

2. Провести тридцять четверту чергову сесію Бурштинської міської ради в 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:                                                   


