
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від  03.12.2020                                                                                                                     № 145 

 

 

Про створення комісій з питань безоплатного  

прийняття майна із спільної власності  

громад сіл, міста Галицького району  

у комунальну власність Бурштинської  

міської територіальної громади  

 

 

                     Розглянувши рішення Галицької районної ради Івано-Франківської області від 

20.11.2020 «Про безоплатну передачу майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

міста Галицького району», відповідно до постанови Верховної Ради України «Про утворення 

та ліквідацію районів», керуючись ст. 6 Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», ст. ст. 29, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Створити комісію з питань безоплатного прийняття майна по галузі освіти 

згідно з Додатком 1 із спільної власності громад сіл, міста Галицького району у комунальну 

власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради в 

складі:  

 

Р. Б. Стасько - перший заступник міського голови, голова комісії; 

І. С. Томин - начальник відділу освіти і науки міської ради; 

Г. М. Процик - головний бухгалтер відділу освіти і науки міської ради; 

А. П. Пергельський - головний спеціаліст юридичного відділу міської ради; 

І. І. Бандура - завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку    

комунального майна міської ради; 

Ж. Г. Басовська - керуючий справами виконавчого апарату Галицької районної ради 

(за згодою); 

Д. Г. Івасишин - начальник юридичного відділу виконавчого апарату Галицької 

районної ради (за згодою); 

Т. П. Довган - начальник відділу обліку і звітності, головний бухгалтер Галицької 

районної ради (за згодою); 

В. М. Дубель  - завідуючий господарською групою Галицької районної ради (за 

згодою). 

 

2. Створити комісію з питань безоплатного прийняття майна по галузі охорони 

здоров’я згідно з Додатком 2 із спільної власності громад сіл, міста Галицького району у 

комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради в складі:  

 

 



Р. Б. Стасько - перший заступник міського голови, голова комісії; 

О. М. Савчин - головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»; 

М. М. Беднаж - головний бухгалтер КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»; 

А. П. Пергельський - головний спеціаліст юридичного відділу міської ради; 

І. І. Бандура - завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку    

комунального майна міської ради; 

Ж. Г. Басовська - керуючий справами виконавчого апарату Галицької районної ради 

(за згодою); 

Д. Г. Івасишин - начальник юридичного відділу виконавчого апарату Галицької 

районної ради (за згодою); 

Т. П. Довган - начальник відділу обліку і звітності, головний бухгалтер Галицької 

районної ради (за згодою); 

В. М. Дубель  - завідуючий господарською групою Галицької районної ради (за 

згодою). 

 

3. Створити комісію з питань безоплатного прийняття майна по галузі культури 

здоров’я згідно з Додатком 3 із спільної власності громад сіл, міста Галицького району у 

комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради в складі:  

 

Р. Б. Стасько - перший заступник міського голови, голова комісії; 

Т. М. Зорій - начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської 

ради; 

Н. С. Максимів - головний бухгалтер відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

міської ради; 

А. П. Пергельський - головний спеціаліст юридичного відділу міської ради; 

І. І. Бандура - завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку    

комунального майна міської ради; 

Ж. Г. Басовська - керуючий справами виконавчого апарату Галицької районної ради 

(за згодою); 

Д. Г. Івасишин - начальник юридичного відділу виконавчого апарату Галицької 

районної ради (за згодою); 

Т. П. Довган - начальник відділу обліку і звітності, головний бухгалтер Галицької 

районної ради (за згодою); 

В. М. Дубель  - завідуючий господарською групою Галицької районної ради (за 

згодою). 

 

4. Комісіям, створеним відповідно до пунктів 1-3 даного рішення, оформити 

акти приймання-передачі майна, вказаного у Додатках 1-3 даного рішення. Оформлені акти 

приймання-передачі майна подати на розгляд Бурштинській міській раді. 

5. Рекомендувати Бурштинській міській раді безоплатно прийняти із спільної 

власності громад сіл, міста Галицького району у комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради майно, вказане в актах 

приймання-передачі. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ростислава Стаська. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Василь Андрієшин 

 



 

Пояснювальна записка 

до рішення виконавчого комітету  

«Про створення комісій з питань безоплатного прийняття майна із спільної власності 

громад сіл, міста Галицького району у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади» 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення виконавчого комітету «Про створення 

комісій з питань безоплатного прийняття майна із спільної власності громад сіл, міста 

Галицького району у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади» є 

виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проєкт рішення виконавчого комітету «Про створення комісій з питань 

безоплатного прийняття майна із спільної власності громад сіл, міста Галицького району у 

комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади»  розроблений на основі 

рішення Галицької районної ради Івано-Франківської області від 20.11.2020 «Про безоплатну 

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

 

3. Мета прийняття проєкту рішення 

Метою прийняття даного рішення є здійснення організаційних заходів для 

приймання майна бюджетних установ із спільної власності громад сіл, міста Галицького 

району у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громад. 

 

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

Рішення Галицької районної ради Івано-Франківської області від 20.11.2020 «Про 

безоплатну передачу майна із спільної власності територіальних громад сіл, міста 

Галицького району», Постанова Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію 

районів», ст. 6 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», ст. ст. 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація даного 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 



Додаток 1  

до рішення  

виконавчого комітету 

від 03.12.2020 №________ 

 

 

Перелік комунальних закладів (юридичних осіб),  

їх цілісних майнових комплексів, іншого майна, закріпленого за ними, по галузі освіти, 

які безоплатно приймаються із спільної власності громад сіл, міста Галицького району 

у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади в особі 

Бурштинської міської ради 

 

 

№ 

з/п 

Назва установи (юридичної особи) Юридична адреса 

1 Задністрянська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Галицької районної ради 

Івано-Франківської області 

(код ЄДРПОУ 23804847) 

вул. Шевченка, 1, с. Задністрянське, 

Галицький район, Івано-Франківська 

область, 77133 

2 Бовшівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Галицької районної ради 

Івано-Франківської області 

(код ЄДРПОУ 23805002) 

вул. Шевченка, 18, с. Бовшів, Галицький 

район, Івано-Франківська область, 77132 

3 Дем’янівська загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів Галицької районної ради 

Івано-Франківської області 

(код ЄДРПОУ 23804965) 

вул. 1 Травня, 41, с. Дем’янів, Галицький 

район, Івано-Франківська область, 77131 

4 Насташинська загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів Галицької районної ради 

Івано-Франківської області 

(код ЄДРПОУ 23804942) 

вул. Шкільна, 1, с. Насташине, Галицький 

район, Івано-Франківська область, 77110 

5 Новомартинівський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Галицької 

районної ради Івано-Франківської 

області 

(код ЄДРПОУ 23804959) 

вул. Шевченка, с. Новий Мартинів, 

Галицький район, Івано-Франківська 

область, 77130 

6 Слобідський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Галицької районної ради Івано-

Франківської області 

(код ЄДРПОУ 41167545) 

вул. Івана Франка,3, с. Слобода, Галицький 

район, Івано-Франківська область, 77121 

7 Старомартинівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Галицької районної 

ради Івано-Франківської області 

(код ЄДРПОУ 23805048) 

вул. Шевченка, 58 А, с. Старий Мартинів, 

Галицький район, Івано-Франківська 

область, 77130 

8 Бовшівський дошкільний навчальний 

заклад ясла-садок «Сонечко» 

(код ЄДРПОУ 20559577) 

вул. Шевченка, 18, с. Бовшів, Галицький 

район, Івано-Франківська область, 77132 

9 Дем’янівський дошкільний навчальний 

заклад ясла-садок «Сонечко» 

(код ЄДРПОУ 20559459) 

вул. 1 Травня, 39, с. Дем’янів, Галицький 

район, Івано-Франківська область, 77131 



10 Задністрянський дошкільний 

навчальний заклад ясла-садок 

«Калинонька» 

(код ЄДРПОУ 20559583) 

вул. Проспект Шевченка, 3, с. 

Задністрянське, Галицький район, Івано-

Франківська область, 77133 

11 Насташинський дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» 

(код ЄДРПОУ 20563194) 

вул. Л. Українки, 37, с. Насташине, 

Галицький район, Івано-Франківська 

область, 77110 

 



Додаток 2  

до  рішення  

виконавчого комітету 

від 03.12.2020 №________ 

 

 

 

Комунальні заклади охорони здоров’я, майно (в тому числі транспортні засоби), 

закріплене за ними, які безоплатно приймаються із спільної власності громад сіл, міста 

Галицького району у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади в особі Бурштинської міської ради 

 

 

№ 

з/п 

Назва установи  Юридична адреса 

1 Бовшівська амбулаторія загальної 

практики – сімейної медицини 

вул. Шевченка, 20а, с. Бовшів, Галицький 

район, Івано-Франківська область 

2 Задністрянська амбулаторія загальної 

практики – сімейної медицини 

вул. Д. Січинського, 2, с. Задністрянське, 

Галицький район, Івано-Франківська 

область 

3 Фельдшерсько-акушерський пункт с. 

Дем’янів 

вул. 1 Травня, 41, с. Дем’янів, Галицький 

район, Івано-Франківська область 

4 Фельдшерсько-акушерський пункт с. 

Тенетники 

вул. Франка, 23, с. Тенетники, Галицький 

район, Івано-Франківська область 

5 Фельдшерсько-акушерський пункт с. 

Новий Мартинів 

вул. Шевченка, 31, с. Новий Мартинів, 

Галицький район, Івано-Франківська 

область 

6 Фельдшерсько-акушерський пункт с. 

Старий Мартинів 

вул. Шевченка, 58, с. Старий Мартинів, 

Галицький район, Івано-Франківська 

область 

7 Медичний пункт тимчасового 

базування с. Різдвяни 

вул. Весняна, с. Різдвяни, Галицький район, 

Івано-Франківська область 

8 Фельдшерсько-акушерський пункт с. 

Насташине 

вул. Я. Осмомисла, 13, с. Насташине, 

Галицький район, Івано-Франківська 

область 

9 Медичний пункт тимчасового 

базування с. Куничі 

вул. Зелена, 4, с. Куничі, Галицький район, 

Івано-Франківська область 

10 Фельдшерсько-акушерський пункт с. 

Коростовичі 

вул. Б. Хмельницького, 55а, с. Коростовичі, 

Галицький район, Івано-Франківська 

область 

11 Фельдшерсько-акушерський пункт с. 

Куропатники 

вул. Шевченка, 41, с. Куропатники, 

Галицький район, Івано-Франківська 

область 

12 Фельдшерсько-акушерський пункт с. 

Озеряни 

вул. Франка, 23, с. Озеряни, Галицький 

район, Івано-Франківська область 

13 Фельдшерсько-акушерський пункт с. 

Слобода 

вул. Шевченка, 89, с. Слобода, Галицький 

район, Івано-Франківська область 

14 Транспортний засіб марки RENAUT DUSTER, рік випуску 2019, державний номерний 

знак АТ 31-51 ЕА, шасі VF 1HJD20X63513489, технічний паспорт CXE 626071 

15 Транспортний засіб марки RENAUT DUSTER JD1 білий, рік випуску 2019, VIN VF1 

HJD 40765050261 

16 Транспортний засіб марки RENAUT DUSTER JD1 білий, рік випуску 2019, VIN VF1 

HJD 40765050132 



 

Додаток 3  

до рішення  

виконавчого комітету 

від 03.12.2020 №________ 

 

 

 

Комунальні заклади культури (в тому числі юридична особа),  

майно, закріплене за ними, які безоплатно приймаються із спільної власності громад 

сіл, міста Галицького району у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради 

 

 

№ 

з/п 

Назва установи 

 (юридичної особи) 

Юридична адреса 

1 Музей «Визвольних змагань» 

(код ЄДРПОУ 33278690) 

вул. Міцкевича, 48, м. Бурштин, Івано-

Франківська область 

2 Бібліотека-філіал с. Дем’янів вул. 1 Травня, 4, с. Дем’янів, Галицький район, 

Івано-Франківська область 

3 Бібліотека-філіал с. Насташине вул. Осмомисла, 11, с. Насташине, Галицький 

район, Івано-Франківська область 

4 Бібліотека-філіал с. Старий 

Мартинів 

вул. Шевченка, 58, с. Старий Мартинів, 

Галицький район, Івано-Франківська область 

5 Бібліотека-філіал с. Слобода вул. Франка, 4, с. Слобода, Галицький район, 

Івано-Франківська область 

6 Бібліотека-філіал с. Куничі вул. Зелена, 4, с. Куничі, Галицький район, 

Івано-Франківська область 

7 Бібліотека-філіал с. Куропатники вул. Шевченка, 4А, с. Куропатники,  

Галицький район, Івано-Франківська область 

8 Бібліотека-філіал с. Коростовичі вул. Б.Хмельницького, с. Коростовичі, 

Галицький район, Івано-Франківська область 

9 Бібліотека-філіал с. Озеряни с. Озеряни, Галицький район,  

Івано-Франківська область 

10 Бібліотека-філіал с. Новий Мартинів с. Новий Мартинів, Галицький район,  

Івано-Франківська область 

11 Бібліотека-філіал с. Різдвяни вул. Шевченка, 29, с. Різдвяни, Галицький район, 

Івано-Франківська область 

12 Бібліотека-філіал с. Тенетники вул. Франка,20, с. Тенетники, Галицький район, 

Івано-Франківська область 

13 Бібліотека-філіал с. Бовшів вул. Шевченка, 18, с. Бовшів, Галицький район, 

Івано-Франківська область 

14 Будинок культури с. Бовшів вул. Шевченка, 18, с. Бовшів, Галицький район, 

Івано-Франківська область 

15 Будинок культури с. Дем’янів вул. Шевченка, 60, с. Дем’янів ,  

Галицький район, Івано-Франківська область 

16 Клуб с. Коростовичі вул. Б.Хмельницького,25, с. Коростовичі, 

Галицький район, Івано-Франківська область 

17 Клуб с. Куропатники вул. Б.Хмельницького,28, с. Куропатники, 

Галицький район, Івано-Франківська область 

18 Будинок культури с. Насташине вул. Осмомисла, 11, с. Насташине, Галицький 

район, Івано-Франківська область 

19 Клуб с. Куничі вул. Івасюка, 15, с. Куничі, Галицький район, 

Івано-Франківська область 

20 Клуб с. Новий Мартинів вул. Шевченка, 56, с. Новий Мартинів, 

Галицький район, Івано-Франківська область 



21 Клуб с. Озеряни вул. Франка, 21А, с. Озеряни, Галицький район,  

Івано-Франківська область 

 

22 Клуб с. Різдвяни вул. Шевченка, 1, с. Різдвяни, Галицький район, 

Івано-Франківська область 

23 Клуб с. Слобода с. Слобода, Галицький район, 

 Івано-Франківська область 

24 Клуб с. Старий Мартинів вул. Зелена, 1, с. Старий Мартинів,  

Галицький район, Івано-Франківська область 

25 Будинок культури с. Тенетники вул. Франка,20, с. Тенетники, Галицький район, 

Івано-Франківська область 

 


