
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 15 листопада 2022                                   м. Бурштин                                        №  550 
 

 

Про скликання сорокової 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 сорокову чергову сесію Бурштинської міської ради восьмого скликання     

25 листопада 2022 року, о 09:00 год., в приміщенні Будинку культури ім. Тараса Шевченка 

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

Проект порядку денного 40-ї чергової сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання: 
 

1. Проект № 4728 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. 
 

2. Проект № 4674 Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

за 9 місяців 2022 року. 

3. Проект № 4698 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

4. Проект № 4673 Про перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

5. Проект № 4676 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: Леонора Івасюк - начальник управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності. 
 

6. Проект № 4675 Про  перейменування вулиць на території  Бурштинської міської ради. 

7. Проект № 4697 Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території 

по вул. Калуська, б/н  в м. Бурштин.   

8. Проект № 4702 Про затвердження містобудівної документації «Детального плану 

території по вул. Калуська, б/н в м. Бурштин, Івано-Франківської області». 

9. Проект № 4704 Про надання дозволу на розробку «Детального плану території 

обмеженої вул. Міцкевича та вул. Липова в м. Бурштин, Івано-Франківської області». 

Доповідач: Тетяна Білоока –  

головний спеціаліст сектору містобудування та архітектури. 



 

10. Проект № 4671 Про затвердження нової редакції спроможної мережі надання первинної 

медичної допомоги комунального некомерційого підприємства «Бурштинський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. 

Доповідач: Оксана Савчин - головний лікар КНП «Бурштинський міський центр  

первинної медико-санітарної допомоги». 

11. Проект № 4723 Про затвердження змін № 3 фінансового плану підприємства на 2022 

рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано -Франківської області. 

12. Проект № 4724 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства 

за 9 місяців 2022 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. 

Доповідач: Наталія Сачинська - т.в.о. директора КНП «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ». 
 

13. Проект № 4722 Про перейменування Комунального закладу «Бурштинський центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Довір’я» та затвердження Статуту у новій редакції. 

14. Проект № 4690 Про затвердження нової редакції Статуту Комунального 

некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано - Франківської області. 

Доповідач: Володимир Чуйко – заступник міського голови. 
 

15. Проект № 4703 Про погодження Угоди про партнерство та співробітництво між містом 

Августув (Польща) та містом Бурштин (Україна). 

Доповідач: Яна Штогрин – завідувач сектору інвестиційної діяльності та стратегічного 

розвитку управління економіки, праці та інвестиційної діяльності. 
 

16. Проект № 4701 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. 
 

17. Проект № 4668  Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2021-

2022 навчальний рік. 

18. Проект № 4669 Про  затвердження Положення про стипендію Бурштинської міської 

ради в галузі освіти для обдарованих дітей Бурштинської територіальної громади у 

новій редакції. 

19. Проект № 4670 Про  затвердження Положення про преміювання учнів та педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти Бурштинської територіальної громади. 

Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 
 

20. Проект № 4706 Про затвердження програми надання фінансової підтримки 

громадським та благодійним організаціям, які діють на території Бурштинської  міської 

територіальної громади на 2023-2025 роки. 

21. Проект № 4707 Про затвердження порядку надання фінансової підтримки громадським 

та благодійним організаціям на території Бурштинської міської територіальної громади 

за рахунок коштів місцевого бюджету та затвердження Положення про комісію для 

визначення громадських та благодійних організацій на території Бурштинської міської 

територіальної громади, яким може надаватися фінансова підтримка. 



       Доповідач: Світлана Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 
 

22. Проект № 4694 Про затвердження Положення про відділ культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків Бурштинської міської ради у новій редакції. 

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

23. Проект № 4685 Про передачу майна на правах оперативного управління. 

24. Проект № 4716 Про передачу майна на правах оперативного управління. 

25. Проект № 4705 Про приватизацію комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади. 

26. Проект № 4715 Про безоплатне прийняття на баланс Бурштинської міської ради 

нежитлової будівлі. 

27. Проект № 4717 Про безоплатну передачу нерухомого майна на баланс відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради. 

28. Проект № 4719 Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

на списання основних засобів. 

29. Проект № 4720 Про безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс 

Бурштинської міської ради нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та 

припинення договору оренди земельної ділянки, площею 0,3280 га, кадастровий номер 

2621210300:01:001:0957. 

30. Проект № 4721 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. 

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

обліку комунального майна. 
 

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

Бурштинської міської ради». 

Доповідач: Тетяна Сенчина – депутат міської ради. 
 

Земельні проекти 

32. Проект № 4640 Про погодження надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів загальнодержавного значення Галицькому НПП на 2022 рік. 

33. 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.) 

34. Проект № 4678 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Міцкевича в місті Бурштин 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 

35. Проект № 4679 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Степана Бандери в місті 

Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 

36. Проект № 4680 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Степана Бандери в місті 

Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 

37. Проект № 4681 Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) для 



будівництва та обслуговування будівель торгівлі під об’єктом нерухомого майна 

(складом) та укладання договору оренди земельної ділянки по вул. В. Стуса, 4, м. 

Бурштин, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області (ТОВ СП –

АЛЬЯНС). 

38. Проект № 4682 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Дулик І.О.). 

39. Проект № 4683 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (ФОП Петрів О.Л.). 

40. Проект № 4684 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Ліпський С.Г.). 

41. Проект № 4695 Про включення до переліку земельних ділянок право оренди на які 

виставляється на земельні торги окремими лотами, земельної ділянки площею 0,2100 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вулиці С. Бандери 

та продажу права оренди на неї на конкурентних засадах (земельних торгах) у формі 

електронного аукціону. 

42. Проект № 4696 Про включення до переліку земельних ділянок право оренди на які 

виставляється на земельні торги окремими лотами, земельної ділянки комунальної 

власності площею 0,7000 га для іншого сільськогосподарського призначення в селі 

Коростовичі та продажу права оренди на неї на конкурентних засадах (земельних 

торгах) у формі електронного аукціону. 

43. Проект № 4699 Про надання попереднього погодження ТзОВ «Пам’ять» на продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської  забудови в м.Бурштин вул. Коротка,2. 

44. Проект № 4700 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки 2 Державному пожежно-рятувальному загону 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-

Франківській області, урочище «Касова гора», с. Бовшів Бурштинської міської 

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 

45. Проєкт № 4708 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 197,0518 га 

для експлуатації та догляду за водними об’єктами с. Коростовичі Бурштинської міської 

територіальної громади. 

46. Проект № 4709 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 481,7581 га 

для експлуатації та догляду за водними об’єктами с. Бовшів Бурштинської міської 

територіальної громади. 

47. Проект № 4710 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 294,3953 га 

для експлуатації та догляду за водними об’єктами в межах Бурштинської міської 

територіальної громади. 

48. Проект № 4711 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 0,2298 га для 



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

енергогенеруючих підприємств, установ і  організацій с. Бовшів Бурштинської міської 

територіальної громади. 

49. Проект № 4712 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під майновим комплексом 

комунальної власності в м.Бурштин по вул. С.Бандери,118. 

50. Проект № 4713 Про надання дозволу на встановлення земельного сервітуту земельних 

ділянок за межами населених пунктів с.Тенетники та с.Новий Мартинів на території 

Бурштинської міської територіальної громади НЕК «Укренерго». 

51. Проект № 4714 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості за межами населеного пункту с. Демянів, вул. Львівська,69 Бурштинської 

міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області та укладання 

договору оренди земельної ділянки  (ТзОВ «МІО-БУД»). 

52. Проект № 4718 Про проведення інвентаризації земельної ділянки за межами населеного 

пункту с. Різдвяни  Старомартинівського старостинського округу Бурштинської міської 

територіальної громади. 

53. Проект № 4725 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, комунальної 

власності, в натурі (на місцевості), у зв’язку з необхідністю уточнення конфігурації та 

місця розташування земельної ділянки (ФОП Ватраль Мирослав Омелянович). 

54. Проект № 4726 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин по вул.Шухевича,1,1-Е,1-

Г,1-Д (ТзОВ «БІОС-КОМПЮТЕР»). 

55. Проект № 4727 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин по вул.Шухевича,13 

(приватний підприємець Петрів О.Л.). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
 

56. Відповіді на депутатські запити. 

57. Депутатські запити. 

58. Різне. 

 

2.  Провести сорокову чергову сесію Бурштинської міської ради у 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:                                                   


