
 

                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від  30 травня 2017 року                                                                                             № 07/32-17 

м.Бурштин 

 

Про затвердження протоколу № 11 від 03 квітня 2017 року  

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсів  

на право оренди комунального майна  

територіальної громади міста Бурштин та села Вигівка 

 

Розглянувши протокол № 11 від 03 квітня 2017 року засідання конкурсної комісії з 

проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної громади міста 

Бурштин та села Вигівка, відповідно до ст. 9 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Положення «Про оренду комунального майна територіальної громади 

міста Бурштин та села Вигівка», затвердженого рішенням міської ради від 18 грудня 2007 року 

№ 02/15-07, а також відповідно до рішення міської ради від 22.07.2016 року № 10/15-16 «Про 

внесення змін до пункту 2 рішення міської ради від 25 травня 2012 року № 16/21-12 «Про 

оплату за оренду комунального майна»» та Постанови КМУ від 04.10.1995 року № 786 «Про 

методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» із змінами 

та доповненнями, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства,  міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити протокол № 11 від 03 квітня 2017 року засідання конкурсної комісії з 

проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної громади міста 

Бурштин та села Вигівка (додається). 

2. Міському голові від імені Бурштинської міської ради з переможцем конкурсу на право 

оренди нежитлового приміщення, що знаходиться на ІІІ-му поверсі КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» за адресою: вул. Р. Шухевича, 18, м. Бурштин, загальною площею 

16,7 м², балансоутримувачем якого є КО «Бурштинська центральна міська лікарня», укласти 

договір оренди зазначеного майна комунальної власності територіальної громади міста 

Бурштин та села Вигівка, терміном на 35 (тридцять п’ять) місяців. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії ради з 

питань будівництва, архітектури та ЖКГ Т. Попика і першого заступника міського голови                    

В. Гулика. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                            Богдан Рибчук 


