
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  16 серпня 2022                                     м. Бурштин                                          №  386 
 

 

Про скликання тридцять сьомої 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 сьому чергову сесію Бурштинської міської ради восьмого 

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

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

Проект порядку денного 37-ї чергової сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання: 
 

1. Проект № 4579 Про перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду. 

2. Проект № 4575 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

3. Проект № 4626 Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

за І півріччя 2022 року. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

4. Проект № 4578 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. 

5. Проект № 4618 Про затвердження Концепції індустріального парку «Бурштин» в 

новій редакції. 

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

діяльності. 
 

6. Проект № 4611 Про програму розвитку місцевих та добровільних пожежних 

формувань Бурштинської міської територіальної громади на період 2022-2026 роки. 

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

та цивільного захисту. 
 

7. Проект № 4566 Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій 

редакції. 

Доповідач: Ірина Кунів - заступник начальника відділу «ЦНАП. 
 



8. Проект № 4613 Про затвердження змін № 2 фінансового плану підприємства на 2022 

рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано -Франківської області. 

9. Проект № 4614 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

підприємства за І півріччя 2022 року Комунального некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області. 

10. Проект № 4615 Про затвердження фінансового плану підприємства на 2023 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

Доповідач: Володимир Василик - Директор КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ». 
 

11. Проект № 4624 Про втрату чинності «Програми підтримки сімей загиблих, 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в 

районах її проведення, чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення Бурштинської міської територіальної 

громади  на період 2022-2026 років»  від 25 листопада 2021 року  № 04/22-21. 

Доповідач: Світлана Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 
 

12. Проект № 4577 Про внесення зміни до Генерального плану суміщеного з Детальним 

планом території по вул. І.Кліща в  с. Юнашків. 

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

13. Проєкт № 4608 Про безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та баланс 

Бурштинської міської ради нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». 

14. Проект № 4609 Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«ЖИТЛОВИК» Бурштинської міської ради в новій редакції. 

15. Проект № 4612 Про внесення змін в Програму про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2021 

№ 09/25-21. 

16. Проект № 4616 Про прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду та про 

внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні. 

17. Проект № 4617 Про створення ритуальної служби, затвердження Положення про 

ритуальну службу та Порядку надання ритуальних послуг на території Бурштинської 

міської ради. 

18. Проект № 4629 Про погодження умов Меморандуму про співпрацю і партнерство між 

Бурштинською міською радою та ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ». 

19. Проект № 4630 Про безоплатне прийняття на баланс Бурштинської міської ради 

нежитлової будівлі. 

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

обліку комунального майна. 
 



20. Проект № 4610 Про внесення змін до  рішення міської ради від 28.01.2022 № 20/26-22 

«Про найменування і затвердження структури та граничної чисельності закладів 

культури Бурштинської міської ради на 2022 р.». 

Доповідач: Тетяна Зорій - начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків. 
 

21. Проект № 4563 Про припинення Бурштинського міжшкільного навчально -

виробничого комбінату шляхом ліквідації. 

 Доповідач: Іванна Томин - начальник відділу освіти і науки. 
 

22. 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: Надія Кицела – керуюча справами виконавчого комітету. 
 

23. Проект № 4627 "Про погодження структури і чисельності штату Комунального 

підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб  

«БУРШТИН» Бурштинської міської ради». 

Доповідач: Олег Кобель - керівник КП КНП "Спортивний клуб "Бурштин". 
 

24. Проект № 4628 "Про створення відділу «Муніципальна інспекція Бурштинської 

міської ради» та затвердження Положення про відділ Муніципальна інспекція 

Бурштинської міської ради». 

Доповідач: Ростислав Стасько -  перший заступник міського голови. 
 

25. Проект № 4625 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 

26. Проект № 4580 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Лотоцький А.М.). 

27. Проект № 4581 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Футерко В.М.). 

28. Проект № 4582 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки енергетики, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права постійного користування 

та надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,3914 га 

для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, за межами 

населеного пункту с.Бовшів урочище «Косова гора» Бурштинської міської 

територіальної громади. 

29. Проект № 4583 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки енергетики, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права постійного користування 

та надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 1,5364 га 

для розміщення,будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, за межами населеного пункту с. 

Дем’янів Бурштинської міської територіальної громади. 

30. Проект № 4584 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Роїк О.А.). 



31. Проект № 4585 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Бендер Л.В.). 

32. Проект № 4586 Про надання попереднього погодження приватному підприємцю 

Петрів Ользі Любомирівні на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення для обслуговування торгового об’єкту (кафе «Волга») в м.Бурштин 

вул.Шухевича, 13. 

33. Проект № 4587 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин по вул. С.Стрільців, 31-А 

(приватний підприємець Костюченко А.В.). 

34. Проект № 4588 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин по вул. Міцкевича, 43 

(приватний підприємець Шемелько О.Р.). 

35. Проект № 4589 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин по вул. Шухевича, 4 

(приватний підприємець Шемелько О.Р.). 

36. Проект № 4590 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель громадянин Михайлишин Степан Петрович. 

37. Проект № 4591 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Туз В.М.). 

38. Проект № 4592 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (громадянин Туз І.М.). 

39. Проект № 4593 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення та передачу її в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (СГ ТзОВ  «Уїзд»). 

40. Проект № 4594 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення та передачу її в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (СГ ТзОВ  «Уїзд»). 

41. Проект № 4595 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення та передачу її в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (СГ ТзОВ  «Уїзд»). 

42. Проект № 4596 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення та передачу її в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва(СГ ТзОВ  «Уїзд»). 

43. Проект № 4597 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення та передачу її в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Фермерське господарство 

«Верестюк»). 

44. Проект № 4598 Про розірвання з ДТЕК «ЗАХІДЕНЕРГО» за взаємною згодою сторін 

договору оренди земельної ділянки за межами населеного пункту м. Бурштин площею 

0,9582 га, та переведення земельної ділянки в землі запасу міської ради. 

45. Проект № 4599 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель ТОВ «Захід-Агро МХП» за межами населеного пункту села 

Юнашків. 

46. Проект № 4600 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення (ФОП 

Проців Л. М.). 



47. Проект № 4601 Про проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної 

власності Бурштинської міської територіальної громади. 

48. Проект № 4602 Про погодження надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів загальнодержавного значення Галицькому НПП на 2022 рік. 

49. Проект № 4603 Про погодження надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів загальнодержавного значення Галицькому НПП на 2022 рік. 

50. Проект № 4604 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення та передачу її в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва(Фермерське господарство 

«Пригода В.М.»). 

51. Проект № 4605 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення та передачу її в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Фермерське господарство 

«Пригода В.М.»). 

52. Проект № 4606 "Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності по вул. 

Шухевича в м. Бурштин. 

53. Проект № 4607 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Бурштин по вул. Р.Шухевича,1А 

кадастровий номер 2621210300:01:001:0060. 

54. Проект № 4567 Про укладання договору оренди земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

(будівництва автогазозаправочного пункту) в м. Бурштин по вул. Нова, 34В 

(громадянин Літинський Т.Р.). 

55. Проект № 4568 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Савків С.В.). 

56. Проект № 4569 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Савків С.В.). 

57. Проект № 4570 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Савків С.В.). 

58. Проект № 4571 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки(приватний підприємець Дулик О.Б.). 

59. Проект № 4572 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Пендерецький О.П.). 

60. Проект № 4573 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Чернік А.Б.). 

61. Проект № 4574 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки(приватний підприємець Беган Л.С.). 

62. Проект № 4619 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки енергетики, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки державної власності, припинення 

права постійного користування та надання в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

земельної ділянки площею 0,9938 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій за межами населеного пункту м.Бурштин по вул. Шевченка Бурштинської 

міської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області. 



63. Проект № 4620 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки державної власності, припинення права постійного 

користування та надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки 

площею 14,2973 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій .в 

межах Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області. 

64. Проект № 4621 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки державної власності, припинення права постійного 

користування та надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки 

площею 15,6101 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій в 

с.Бовшів в межах Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області. 

65. Проект № 4622 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки, припинення  права постійного користування та 

надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 13,6247 га 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  в с. Бовшів в межах 

Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. 

66. Проект № 4623 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки, припинення права постійного користування та 

надання в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 87,0914 га 

для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій в с. Бовшів в межах 

Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. 

67. Проект № 4329 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель масивів сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту села Куропатники, за межами населеного пункту села Коростовичі 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

68. Проект № 4330 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель масивів сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту села Дем’янів, Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. 

69. Проект № 4331 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель масивів сільськогосподарського призначення на території сіл 

Озеряни, Слобода Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
 

70. Депутатські запити. 

71. Різне. 

 



2. Провести тридцять сьому 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:                                                   


