
проєкт
Від 11.05.2022 року                                                                                                              №4524

Про внесення змін 
в рішення Бурштинської міської ради
від 31 березня 2022 року № 02/30-22

На виконання протокольного доручення пленарного засідання 33 сесії Бурштинської
міської  ради від 29.04.2022 року,  сформованого на  підставі  звернень  депутатів  міської
ради,  керуючись  статтями  25,26,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  статтею  12  Земельного  кодексу  України,  врахувавши  рекомендації  комісії  з
питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,  будівництва,
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, міська рада

вирішила:

1.  Внести зміни в рішення Буршинської міської ради від 31 березня 2022 року №
02/30-22  «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» та викласти пункт 6 в наступній
редакції: 

«6. Міському голові Василю Андрієшину укласти з АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
договір оренди вищевказаної земельної ділянки на наступних умовах: 

-  з  моменту  укладення  договору  оренди  землі  до  31.12.2022  орендна  плата
становитиме фіксовану суму - 28 913,64 грн. (двадцять вісім тисяч дев’ятсот тринадцять
гривень 64 копійки), яка має бути сплачена рівними частинами до кінця року. 

- з 01.01.2023 року – на умовах викладених в пункті 5 даного рішення.» 
2.  Координацію  роботи  з  виконання  даного  рішення  покласти  на  земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця).
3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  голову  комісії  з  питань

земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,  будівництва,
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів і
заступника міського голови Івана Драгуна.



Автор проекту                            ________ 2022 р.   ____________  В. Копаниця

Начальник загального відділу  ________ 2022 р.   _____________  М. Яцик

Заступник міського голови      ________ 2022 р.   _____________  І. Драгун

Юридичний відділ                    ________ 2022 р.   _____________  М. Михайлишин

Секретар ради                            ________ 2022 р.  ______________ Р. Іванюк



Пояснювальна записка
до проекту рішення Бурштинської міської ради від ___ _________2022 №_____

Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради
від 31 березня 2022 року № 02/30-22

1. Юридична/фізична особа:
Назва: виконавчий комітет Бурштинської міської ради
Протокольне доручення пленарного засідання 33 сесії від 29.04.2022 року, сформованого
на підставі звернень депутатів міської ради 
2. Відомості про земельну ділянку:
Місце розташування (адреса):  
Площа:   
Кадастровий номер  
Вид використання:  
3. Обґрунтування прийняття рішення
У відповідності до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», земельно-
екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено проект
рішення «Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 31 березня 2022
року № 02/30-22», зокрема, щодо викладення в іншій редакції пункту 6 вказаного рішення.
4. Мета прийняття рішення
Метою  прийняття  рішення  є  приведення  у  відповідність  до  затвердженого  типового
договору оренди землі рішення органу місцевого самоврядування у частині делегування
повноважень міському голові.  
5. Особливі характеристики ділянки
Наявність на ділянці будівель і споруд:  
Наявність детального плану території (ДПТ):  
Містобудівна документація:  
Цільове та функціональне призначення:  
Правовий режим земельної ділянки:  .
6. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Загальні засади визначено Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні»
7. Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація рішення не потребує витрат міського бюджету 
8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.
Наслідками прийняття  розробленого  проекту  рішення  стане: приведення  нормативного
документу у відповідність до вимог чинних документів.
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М. Копаниця.

Підготовив: 
Начальник земельно-екологічного відділу                                              Володимир
КОПАНИЦЯ


