
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  20 вересня 2022                                     м. Бурштин                                         № 447 
 

 

Про скликання тридцять восьмої 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 восьму чергову сесію Бурштинської міської ради восьмого 

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

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

Проект порядку денного 38-ї чергової сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання: 
 

1. Проект № 4635 Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки 

Громадської організації «Футбольний клуб «Бурштин» на 2022 рік. 

Доповідач: Марія Козар – начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту. 
 

2. Проект № 4654 Про перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду. 

3. Проект № 4633 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

4. Проект № 4634  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. 

Доповідач: Марія Назар – начальник відділу економіки та промисловості. 
 

5. Проект № 4541 Про затвердження Статуту Бурштинської міської територіальної громади. 

Доповідач: Марія Михайлишин – начальник юридичного відділу. 
 

6. Проект № 4646 Про внесення змін в рішення міської ради від 26.08.2022 № 16/37-22 

«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». 

7. Проект № 4647 Про внесення змін в рішення міської ради від 30.09.2021 № 18/19-21 

«Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

основних засобів». 



8. Проект № 4648 Про списання та зняття з балансу Бурштинської міської ради основних 

засобів, які є комунальною власністю Бурштинської міської територіальної громади. 

9. Проект № 4655 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. 

10. Проект № 4659 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». 

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

комунального майна. 
 

11. Проект № 4656 Про створення комунального некомерційного підприємства «Плавальний 

басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради». 

12. Проект № 4658 Про погодження структури і чисельності штату комунального 

некомерційного підприємства «Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської 

ради». 

Доповідач: Марія Козар – начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту. 
 

13. Проект № 4663 Про створення комунального підприємства «Ритуальна служба 

Бурштинської міської ради». 

Доповідач: Тетяна Сенчина – депутат міської ради. 
 

14. Проект № 4645 Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо захисту громадян від 

енергетичного колапсу. 

Доповідач: Марія Козар - депутат міської ради. 

Співдоповідач: Ростислав Бардашевський - депутат міської ради. 
 

Земельні питання 

15. Проект № 4445 Про надання дозволу «Галицькому Районному Споживчому Товариству» 

на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в с.Вигівка по вул. Перемоги, 50. 

16. Проект № 4446 Про надання дозволу «Галицькому Районному Споживчому Товариству» 

на складання проєкту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі в с.Куропатники по вул.Б.Хмельницького, 11А. 

17. Проект № 4447 Про надання дозволу «Галицькому Районному Споживчому Товариству» 

на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в с. Озеряни по вул. І.Франка, 122Б. 

18. Проект № 4448 Про надання дозволу «Галицькому Районному Споживчому Товариству» 

на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в с. Слобода по вул. Шевченка, 95А. 

19. Проект № 4449 Про надання дозволу «Галицькому Районному Споживчому Товариству» 

на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в с. Коростовичі по вул. Б.Хмельницького, 64А. 

20. Проект № 4450 Про надання дозволу «Галицькому Районному Споживчому Товариству» 

на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в с. Тенетники по вул. І.Франка, 15. 

21. Проект № 4451 Про надання дозволу «Галицькому Районному Споживчому Товариству» 

на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в с. Насташине по вул. Б.Хмельницького, 36. 



22. Проект № 4452 Про надання дозволу «Галицькому Районному Споживчому Товариству» 

на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в с. Новий Мартинів по вул. Шевченка, 20. 

23. Проект № 4632 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки та надання в постійне користування 2 Державному 

пожежно-рятувальному загону Головного управління УДСНС в Івано-Франківській 

області земельної ділянки площею 0,2100 га для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення, за межами населеного пункту с. Бовшів урочище «Касова 

гора» Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. 

24. Проект № 4636 Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в місті Бурштин по вул. В.Стефаника, 17В, 

(громадянин Пізь Мирослав Іванович). 

25. Проект № 4637 Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в селі Юнашків по вул. Кліща І., 9А, Івано-

Франківського району Івано-Франківської області (Пуківське кооперативне торгове 

об’єднання). 

26. Проект № 4638 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у постійне користування земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 

та розподілення води) в селі Озеряни, Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області (ТОВ «Оператор ГТС України»). 

27. Проект № 4639 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у постійне користування земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 

та розподілення води) в селі Дем’янів, Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області (ТОВ «Оператор ГТС України»). 

28. Проект № 4640 Про погодження надання дозволу на спеціальне використання природних 

ресурсів загальнодержавного значення Галицькому НПП на 2022 рік. 

29. Проект № 4641 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації землі (Фермерське господарство «Марусячина О.С.»). 

30. Проект № 4642 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду ТзОВ «МІО-БУД» для розміщення,  та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель  та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, та надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки землі с. Дем’янів по вул. Львівська, 69. 

31. Проект № 4643 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення 

Фермерське Господарство «БЕСТ БЕРРІ». 

32. Проект № 4644 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с.Бовшів з укладанням договору 

оренди землі (приватний підприємець Кучук В.Г.). 



33. Проект № 4649 Про включення до переліку земельних ділянок право оренди на які 

виставляється на земельні торги окремими лотами, земельної ділянки площею 0,0300 га 

для будівництва і обслуговування паркінгів  та автостоянок на землях житлової та 

громадської забудови в м. Бурштин, та продажу права оренди на неї на конкурентних 

засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону). 

34. Проект № 4650 Про включення до переліку земельних ділянок право оренди на які 

виставляється на земельні торги окремими лотами, земельної ділянки площею 0,0030 га 

для будівництва та обслуговування об’єкту торгівлі в м. Бурштин, та продажу права 

оренди на неї на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного 

аукціону). 

35. Проект № 4651 Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі (тимчасової споруди - торгового 

павільйону) по вулиці Шухевича в місті Бурштин (громадянин Мрочко Володимир 

Станіславович). 

36. Проект № 4652 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки з ТзОВ «Віктор» (керівник Рипецький В.М.). 

37. Проект № 4653 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка пропонується для продажу на земельних торгах (аукціонах) для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Львівській в селі Задністрянське Івано-

Франківського району Івано-Франківської області. 

38. Проект № 4657 Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

розташованої за межами населеного пункту села Різдвяни (громадянин Йосипенко В.Я.). 
 

39. Проект № 4660 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення ТзОВ 

«Мрія Фармінг Карпати» (17,1781 га). 

40. Проект № 4661 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення ТзОВ 

«Мрія Фармінг Карпати» (9,2235 га). 

41. Проект № 4662 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення ТзОВ 

«Мрія Фармінг Карпати» (4,0129 га). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
 

42. Відповіді на депутатські запити. 

43. Депутатські запити. 

44. Різне. 

 

2. Провести тридцять восьму 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:                                                   


