
 

 

Проєкт рішення міської ради 

 

 

 

Від 24.10.2019                                                                                      № 1823 

м. Бурштин                                            

 

 

 

Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності,  

що підлягають наданню в оренду у 2019 році 

 

 

 

 

Розглянувши звернення директора Приватного підприємства «МеДіС» Н. Б. Петрух 

про надання в оренду індивідуально визначеного окремого приміщення в поліклініці м. 

Бурштин за адресою м. Бурштин, вул. Р. Шухевича, 18 (третій поверх, кабінет № 25) для 

розміщення маніпуляційного кабінету (пункту забору проб біоматеріалу) Діагностичного 

центру ПП «МеДіС» для провадження у ньому господарської діяльності з медичної практики, 

керуючись ст. 7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та ст. 26 

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

 

вирішила: 

 

1. Внести в перелік об’єктів, що підлягають наданню в оренду у 2019 році, 

нежитлове приміщення (кабінет № 25), яке знаходиться в КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» по вул. Р. Шухевича, 18, м. Бурштин, загальною площею _____ м. кв., для здійснення 

приватної медичної практики. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови В. Гулика і голову постійної комісії ради з питань будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства Т. Попика. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Роксолана Джура 

 

 

 

Підготувала: 

 

Завідувач сектору ЖКГ  

і обліку комунального майна                                                                    І. Бандура 

 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови                                                         В. Гулик 

 

 

Юридичний відділ                        



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

«Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, 

підлягають наданню в оренду у 2019 році» 

 

Даний проєкт рішення Бурштинської міської ради «Про внесення в перелік об’єктів 

комунальної власності, що підлягають наданню в оренду у 2019 році» розроблений на підставі 

звернення директора Приватного підприємства «МеДіС» Н. Б. Петрух про надання в оренду 

індивідуально визначеного окремого приміщення в поліклініці м. Бурштин за адресою м. 

Бурштин, вул. Р. Шухевича, 18 (третій поверх, кабінет № 25) для розміщення маніпуляційного 

кабінету (пункту забору проб біоматеріалу) Діагностичного центру ПП «МеДіС» для 

провадження у ньому господарської діяльності з медичної практики (вих. лист від 15.08.2019 № 

125/08/19).  

 

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

перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в оренду у 2019 році» є 

виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

 

До Бурштинської міської ради надійшло звернення від директора Приватного 

підприємства «МеДіС» Н. Б. Петрух про надання в оренду індивідуально визначеного окремого 

приміщення в поліклініці м. Бурштин за адресою м. Бурштин, вул. Р. Шухевича, 18 (третій 

поверх, кабінет № 25) для розміщення маніпуляційного кабінету (пункту забору проб 

біоматеріалу) Діагностичного центру ПП «МеДіС» для провадження у ньому господарської 

діяльності з медичної практики (вих. лист від 15.08.2019 № 125/08/19). 

Також надійшов лист від головного лікаря КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» С. Сопільняка (вих. лист від 15.08.2019 № 192) про те, що адміністрація КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня» не заперечує надання в оренду нежитлового 

приміщення – кабінету № 25 для здійснення приватної медичної практики. 

 

3. Мета прийняття проєкту рішення. 

 

Метою даного проєкту рішення є надання в оренду нежитлового приміщення  

(кабінету № 25), яке знаходиться в КО «Бурштинська центральна міська лікарня» по вул. Р. 

Шухевича, 18, м. Бурштин, загальною площею _____ м. кв., для здійснення приватної медичної 

практики, що дасть можливість збільшити надходження до міського бюджету від плати за 

оренду майна, що є в комунальній власності територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка. 

 

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

 

Ст. 7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та  ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування. 

 

Реалізація даного рішення потребує додаткових витрат міського бюджету, 

пов’язаних з оплатою послуг для проведення незалежної оцінки комунального майна 

територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка (нежитлового приміщення – кабінету № 25 в 

КО «Бурштинська центральна міська лікарня» по вул. Р. Шухевича, 18, м. Бурштин). 

 

Доповідач: завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 


