
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від  29 травня 2015 року                                                                № 25/54-15 

м.Бурштин 

 

Про передачу майна у власність   

 територіальної громади м. Бурштин 

 

  

 Заслухавши інформацію начальника юридичного  відділу  виконавчого органу 

міської ради В.Данилюка , щодо передачі майна-приміщення веслувальної бази у 

власність територіальної громади міста, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» , врахувавши рекомендації комісії  з питань будівництва. 

архітектури  та ЖКГ  міська рада     

 

вирішила: 

 

1.Інформацію  начальника юридичного  відділу  виконавчого органу міської ради 

В.Данилюка, щодо передачі майна-приміщення веслувальної бази у власність 

територіальної громади міста взяти до відома. 

2.Міському голові  звернутися до обласної ради про передачу приміщення 

веслувальної бази на вул.. Липовій, 2 м. Бурштин,  Івано-Франківської області із спільної 

власності територіальних громад  сіл, селищ, міст області у власність територіальної 

громади м. Бурштин в особі  Бурштинської міської ради. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови В.Гулика та голову комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ 

І.Карвацького. 

 

 

Міський  голова                                                 П.Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          
                                                 УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                   
вул. Січових Стрільців, 4,м.Бурштин , Івано-Франківської області ,77111 тел.4-49-36 тел/факс/ 8 03438  4-62-60 
                                  E-mail:br –mrada@ukr.net   Код ЄДРПОУ 04357466 

 

 

№_____________ від "____"____20____ р.       На №______від “_____________”_________20_____р. 

 

 

 

 

До Івано-Франківської обласної ради 

 

  Про  передачу майна у власність  

  територіальної громади м. Бурштин 

 

 

 

ШАНОВНІ  ДЕПУТАТИ! 

 

 

 05 червня 2009 року обласна рада своїм рішення №809-30/2009 надала згоду на 

передачу приміщення веслувальної бази на вул. Липовій, 2 у м. Бурштині Галицького 

району із приватної власності Бурштинської дитячо-юнацької спортивної школи у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області та на баланс управління 

спорту облдержадміністрації. 

 Приміщення веслувальної бази збудоване в 70-х роках минулого століття 

Бурштинською ТЕС та територіальною громадою міста перш за все для популяризації 

водного спорту та задоволення в цьому потреб дітей та молоді міста енергетиків. 

Особливістю розташування даного приміщення є те, що воно знаходиться на дамбі між 

водосховищем та водовідвідним каналом в охоронній зоні. 

 З метою покращення матеріальної бази територіальної громади міста, 

забезпечення подальшого використання приміщення бази за цільовим призначенням 

просимо передати приміщення веслувальної бази на вул..Липовій,2 у власність 

територіальної громади міста в особі  Бурштинської міської ради. 

 

 

 

 

 

                    За дорученням ради 

                     міський голова                                                         Петро Курляк 

 

 


