
Проєкт рішення міської ради 

 

 

 

Від 11.06. 2020                                                                                                                № 2074 

 

 

Про внесення змін в рішення  

міської ради від 28.11.2014 № 05.4/47-14 

«Про прийом з 01.01.2015 р. у власність та  

на фінансування з бюджету міської ради  

Бурштинську міську лікарню» 

 

 

Розглянувши звернення директора КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Володимира Василика (вих. лист від 03.06.2020 № 162), керуючись ст. ст. 25, 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

  вирішила: 

 

1. Внести зміни в рішення міської ради від 28.11.2014 № 05.4/47-14 «Про прийом 

з 01.01.2015 р. у власність та на фінансування з бюджету міської ради Бурштинську міську 

лікарню», а саме: в пункті 1 слова «до власності територіальної громади міста Бурштина 

Бурштинську міську лікарню вул. Шухевича, 18» замінити словами «до власності 

територіальної громади міста Бурштина і села Вигівка Бурштинську міську лікарню з 

наступними будівлями: 

- громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами 

по вул. Р. Шухевича, 15: головний корпус; терапевтичний корпус; харчоблок з переходом; 

інфекційний корпус; господарський корпус; патолого-анатомічний корпус; станція швидкої 

допомоги; котельня; господарський склад; станція каналізаційно-насосна; переїзд. 

- громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами 

по вул. Р. Шухевича, 18: поліклініка. 

 

2. Координацію за виконанням даного рішення покласти на сектор житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира Гулика, голову постійної комісії ради з питань будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства Тараса Попика. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Роксолана Джура 

 

 

 

Підготувала:  

В. о. першого заступника міського голови, 

завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                    Ірина Бандура 

 

Погоджено:  

 

Юридичний відділ        

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про внесення змін в рішення міської 

ради від 28.11.2014 № 05.4/47-14 «Про прийом з 01.01.2015 р. у власність та на 

фінансування з бюджету міської ради Бурштинську міську лікарню»» 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про внесення 

змін в рішення міської ради від 28.11.2014 № 05.4/47-14 «Про прийом з 01.01.2015 р. у 

власність та на фінансування з бюджету міської ради Бурштинську міську лікарню»» є 

виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проєкт рішення Бурштинської міської ради «Про внесення змін в рішення 

міської ради від 28.11.2014 № 05.4/47-14 «Про прийом з 01.01.2015 р. у власність та на 

фінансування з бюджету міської ради Бурштинську міську лікарню»» розроблений на основі 

звернення директора директора КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Володимира 

Василика (вих. лист від 03.06.2020 № 162). 

 

3. Мета прийняття проєкту рішення 

Метою прийняття рішення є впорядкування переліку об'єктів права комунальної 

власності. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Ст. ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 


