
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  17 червня 2022                                     м. Бурштин                                          №  277 
 

 

Про скликання тридцять шостої 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 шосту чергову сесію Бурштинської міської ради восьмого 

скликання 30 червня 2022 року, о 09:00 год., в приміщенні Будинку культури ім. Тараса 

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

Проект порядку денного 36-ї чергової сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання: 
 

1. Проект № 4545 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

2. Проект № 4542 Про створення робочої групи з розвитку рекреаційної зони громади. 

3. Проект № 4543 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. 

4. Проект № 4560 Про затвердження Програми підтримки самозабезпечення 

Бурштинської територіальної громади харчовими продуктами на 2022-2024 роки  

«Сади Перемоги». 

5. Проект № 4509 Про затвердження Положення та ставки збору за місця для паркування 

транспортних засобів та плати за паркування транспортних засобів на території 

Бурштинської територіальної громади. 

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

діяльності. 
 

6. Проект № 4544 Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2021 року № 

162/25-21 «Про безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської 

територіальної громади об’єкта соціальної інфраструктури державної  форми власності 

та об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». 

Доповідач: Володимир Чуйко – заступник міського голови. 
 



7. Проект № 4554 Про безоплатну передачу з балансу КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» на баланс Бурштинської міської ради основних засобів. 

8. Проект № 4555 Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради 

нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». 

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

обліку комунального майна. 
 

9. Проект № 4556 Про затвердження форми Договору співробітництва територіальних 

громад. 

10. Проект № 4563 Про припинення Бурштинського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату шляхом ліквідації. 

Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 
 

11. Проект № 4557 Про затвердження проекту містобудівної документації «Внесення змін 

та доповнень до Генерального плану міста Бурштин, Івано-Франківської області, з 

розробкою плану зонування території  міста». 

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

12. Проект № 4537 Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 

року № 31/12-21 «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської 

міської ради та її виконавчих органів». 

Доповідач: Марія Михайлишин – начальник юридичного відділу. 
 

13. Проект № 4540 Про внесення змін в Комплексну цільову соціальну програму розвитку 

цивільного захисту Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, 

затверджену рішенням міської ради від 11 грудня 2020 року № 38/2-20. 

Доповідач: Мар’яна Яцинович - головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту. 
 

14. Проект № 4559 Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 

2022-2026 роки Бурштинської міської територіальної громади від 25 листопада 2021 

року № 05/22-21. 

Доповідач: Світлана Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 
 

15. Проект № 4561 Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної громади  

на 2021-2025 роки. 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
 

Земельні питання 

16. Проект № 4546 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель ФГ «Верестюк». 

17. Проект № 4547 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель (громадянин Пригода Володимир 

Михайлович). 

18. Проект № 4548 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель СГ ТзОВ «Уїзд». 

19. Проект № 4549 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для обслуговування  викупленого майнового комплексу  

в с. Дем’янів по вул. Львівська,76а (громадянин Леськів В.П.). 



20. Проект № 4550 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин по вул. В.Стуса, 8б      

(гр. Бронецький І.М.). 

21. Проект № 4551 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин по вул. Нова, 36 

(гр.Бронецький І.М.). 

22. Проект № 4552 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в с.Задністрянське по вул.Львівська, 4б 

(гр.Агаджанов А.А.). 

23. Проект № 4553 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в с.Задністрянське по вул.Львівська, 4в 

(гр.Агаджанов А.А.). 

24. Проект № 4558 Про надання дозволу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ в с.Дем’янів по вул. Калуська 

25. Проект № 4562 Про включення до переліку земельних ділянок право оренди на які 

виставляється на земельні торги окремими лотами, земельної ділянки площею 0,2074 

га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Бурштин, кадастровий номер 2621210300:01:001:0754 та продаж права оренди на неї на 

конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
 

26. Депутатські запити. 

27. Різне. 

 

2. Провести тридцять шосту 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:                                                   


