
 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                          проєкт     

                                                        

від 17.01. 2023 року                                                                                  № 14 

 

Про  створення комісії з вибору земельних ділянок, 

продаж  яких пропонується на земельних торгах (аукціонах) 

на території Бурштинської міської територіальної громади 

 

         На виконання підпункту 3.1 пункту 3 Положення про порядок проведення земельних 

торгів (аукціонів) на території Бурштинської міської ради, затвердженого рішенням 

Бурштинської міської ради від 26.02.2020 №24/90-20, а також у зв’язку із кадровими 

змінами в складі виконавчого комітету Бурштинської міської ради, виконавчий комітет 

міської ради  

вирішив: 

 

          1.Створити комісію з вибору земельних ділянок, продаж яких пропонується на 

земельних торгах (аукціонах) на території Бурштинської міської територіальної громади 

та затвердити її склад додається. 

          2.Результати роботи комісії оформляти відповідним протоколом, який є підставою 

для формування переліку земельних ділянок, продаж яких пропонується на земельних 

торгах, та вноситься до проекту рішення для затвердження міською радою. 

          3.Розпорядження міського голови від 21.01.2021 №21 «Про створення комісії з 

вибору земельних ділянок, продаж яких пропонується на земельних торгах (аукціонах) на 

території Бурштинської міської ради» зі змінами вважати таким, що втратило чинність. 

          4.Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

          5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови 

Івана Драгуна.                                         

 

 

 

 
          

 

 

                             

        Автор проекту                                    _____________________          В.КОПАНИЦЯ 

 

       Начальник загального відділу         _____________________           М.ЯЦИК  
 

       Заступник міського голови              _____________________           І.ДРАГУН 

 

       Керуюча справами виконкому        _____________________           Н.КИЦЕЛА 

 

       Юридичний відділ                            _____________________          М.МИХАЙЛИШИН 

 

        
 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка 
до проекту рішення виконавчого комітету «Про  створення комісії з вибору 

земельних ділянок, продаж яких пропонується на земельних торгах (аукціонах) 

на території Бурштинської міської територіальної громади 

 

1.Автор  проекту:  

Земельно-екологічний відділ Бурштинської міської ради 

 

2.Обгрунтування прийняття рішення 

Проект розроблено на виконання підпункту 3.1 пункту 3 Положення про порядок 

проведення земельних торгів (аукціонів) на території Бурштинської міської ради, 

затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 26.02.2020 №24/90-20, а також у 

зв’язку із кадровими змінами в складі виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

 

3. Фінансово економічне обґрунтування 

Реалізація зазначеного проекту не потребує додаткових фінансових витрат з міського 

бюджету. 

 

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту 

Прийняття даного проекту дозволить включати в перелік земельні ділянки, продаж яких 

пропонується на земельних торгах (аукціонах). 

 

5. Перелік зацікавлених в отриманні даного рішення:  

юридичні та фізичні особи 

 

6.Інформація, яку містить проект рішення «Про  створення комісії з вибору земельних 

ділянок, продаж яких пропонується на земельних торгах (аукціонах) на території 

Бурштинської міської територіальної громади» не відноситься до конфіденційної та 

підлягає оприлюдненню 

   

 

 

 

Начальник 

земельно-екологічного відділу                                                             В.КОПАНИЦЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішення виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

від ____________ №________ 

 

СКЛАД 

комісії з вибору земельних ділянок, продаж яких пропонується на земельних торгах 

(аукціонах) на території Бурштинської міської ради 

 

ДРАГУН 

Іван Олексійович 

- заступник міського голови Бурштинської міської ради -  голова комісії 

 

АВГУСТИН 

Світлана Михайлівна 

- головний спеціаліст земельно-екологічного відділу Бурштинської міської ради - 

секретар комісії 

 

Члени комісії: 

КОПАНИЦЯ 

Володимир Михайлович  

– начальник земельно-екологічного відділу Бурштинської міської ради 

 

БЕСАГА 

Ольга Омелянівна 

– головний спеціаліст земельно-екологічного відділу Бурштинської міської ради 

 

БІЛООКА 

Тетяна Іванівна 

- головний спеціаліст сектору архітектури та містобудування або особа, яка її заміняє 

 

МИХАЙЛИШИН 

Марія Ярославівна – начальник юридичного відділу Бурштинської міської ради або особа, 

яка її заміняє 

 

ФЕДІВ 

Мар’яна Володимирівна – депутат Бурштинської міської ради, голова постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування, території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (за згодою) 

 

ДУЛИК 

Ігор Остапович – депутат комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою (за згодою) 

 

САВЧАК 

Андрій Сергійович – депутат Бурштинської міської ради, голова постійної комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту.(за згодою) 

 


