
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 15 січня 2021 року                                                                                      № 03/6-21 

м.Бурштин 

  

Про безоплатне прийняття рухомого  

майна (транспортні засоби) зі спільної  

власності територіальних громад сіл,  

міста Галицького району у власність  

Бурштинської територіальної громади в особі 

КНП «Бурштинський міський центр первинної  

медико-санітарної допомоги» Бурштинської  

міської ради Івано-Франківської області 

 

 На підставі рішень Галицької районної ради від 20.11.2020 «Про безоплатну 

передачу майна із спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району», 

«Про вихід із складу засновників комунальних підприємств», відповідно до  ст. ст. 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 177, 181, 190 Цивільного 

кодексу України, статей 52, 55, 62, 63, 66, 73, 78 Господарського кодексу України, 

Розпорядження  Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №714-р Про визначення 

адміністративних  центрів та затвердження територій територіальних громад Івано – 

Франківської області, враховуючи  пропозиції постійних комісій ради, керуючись ст.26 

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

вирішила: 
 

1. Прийняти безоплатно рухоме майно (транспортні засоби) із спільної власності 

територіальних громад сіл, міста Галицького району у власність Бурштинської 

територіальної громади в особі КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, а саме: 

1.1. транспортний засіб марки RENAUT DUSTER, рік випуску 2019, державний 

номерний знак AT 31-51 ЕА, шасі VF 1HJD20X63513489, технічний паспорт СХЕ 626071; 

1.2. транспортний засіб марки RENAUT DUSTER JD1 білий, рік випуску 2019, VIN 

VF1 HJD 40765050261; 

1.3. транспортний засіб марки RENAUT DUSTER JD1 білий, рік випуску 2019, VIN 

VF1 F1JD 40765050132. 

2. Головному лікарю КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області Оксані Савчин 

забезпечити прийняття транспортних засобів (із комплектуючими), здійснити  державну 

реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів в сервісному центрі МВС України в 

Івано-Франківській області, а саме: 

 



2.1. транспортний засіб марки RENAUT DUSTER, рік випуску 2019, державний 

номерний знак AT 31-51 ЕА, шасі VF 1HJD20X63513489, технічний паспорт СХЕ 626071 – 

перереєстрація; 

2.2. транспортний засіб марки RENAUT DUSTER JD1 білий, рік випуску 2019, VIN 

VF1 HJD 40765050261 – реєстрація; 

2.3. транспортний засіб марки RENAUT DUSTER JD1 білий, рік випуску 2019, VIN 

VF1 F1JD 40765050132 – реєстрація. 

3. Координацію за виконанням даного рішення поставити на головного лікаря КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області Оксану Савчин. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів влади Володимира Чуйка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 


