
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 березня 2021 року                                                                                         № 09/10-21 

м.Бурштин 

  

Про внесення в перелік другого типу 

об’єктів комунального майна  

Бурштинської територіальної громади 

для передачі майна в оренду у 2021 році 

без проведення аукціону 

 

 

Розглянувши звернення начальника навчально-методичного центру цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області щодо надання в оренду приміщення 

актового залу міжшкільного навчально-виробничого комбінату за адресою: м. Бурштин, вул. 

С. Бандери, 58, враховуючи п. 112 Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, п. 10 

Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 76, керуючись 

Законом України «Про оренду державного та комунального майна», ст. ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Внести в перелік другого типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

територіальної громади для передачі майна в оренду у 2021 році без проведення аукціону 

приміщення актового залу міжшкільного навчально-виробничого комбінату за адресою: м. 

Бурштин, вул. С. Бандери, 58, загальною площею 42,0  кв. м. 

2. Надати навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Івано-Франківської області в оренду приміщення актового залу 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату за адресою: м. Бурштин, вул. С. Бандери, 

58, загальною площею 42,0  кв. м., терміном на 35 місяців. 

3. Встановити для навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Івано-Франківської області розмір річної орендної плати за оренду 

нерухомого майна, вказаного в пунктах 1, 2 даного рішення, 1 гривня відповідно до пункту 

10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 76, як бюджетній 

організації, яка утримується за рахунок державного бюджету. 

4. Встановити для навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Івано-Франківської області розрахунок оплати спожитих комунальних 

послуг та спожитих енергоносіїв пропорційно використовуваній площі. 



5. Рішення міської ради від 26.04.2018 № 07/51-18 «Про внесення в перелік майна 

комунальної власності, що підлягає наданню в оренду у 2018 році» вважати таким, що 

втратило чинність. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Івана 

Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

 


