
ПРОЕКТ 

рішення  Бурштинської міської ради  

 

Від  29.12.2020                          м.Бурштин                                               № 2344 

  

 Про безоплатне прийняття майна 

 зі спільної власності територіальних громад сіл, міста 

 Рогатинського району у комунальну власність  

 Бурштинської територіальної  громади   

 

        На підставі рішення Івано – Франківської районної ради Івано – Франківської області від 

24.12.2020 « Про внесення змін до рішення тридцять шостої сесії  Рогатинської районної ради 

сьомого скликання від 23.10.2020№752-36/2020 «Про передачу обꞌєктів спільної власності 

територіальних громад сіл  та міста Рогатинського району у комунальну власність Рогатинської 

міської ради», 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 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Прийняти  безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, міста  Рогатинського 

району у комунальну власність Бурштинської  територіальної громади  в особі Бурштинської 

міської ради: 

1.1. Комунальні заклади (юридичні особи), їх цілісні майнові комплекси, інше майно, закріплене 

за ними, по галузі освіти згідно з додатком 1  до цього рішення. 

2. Включити (увійти) Бурштинську міську раду у склад засновників юридичної особи  

Бурштинської територіальної громади, вказаних в додатку 1. 

3.  Віднести до сфери управління відділу освіти і науки Бурштинської міської ради вказані у 

підпункті 1.1 пункту 1 даного рішення заклади освіти. 

4. Визначити балансоутримувачем майна, зазначеного в підпунктах 1.1 пункту 1 даного 

рішення відділ освіти і науки Бурштинської міської ради.  

5. Проводити з 01 січня 2021 року  фінансування з бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади (далі - Місцевий бюджет) бюджетних установ, вказаних в додатку 1  до 

цього рішення. 

6. Затвердити  акти приймання - передачі майна (додаються), зазначеного в пункті 1 цього 

рішення.  

7. Внести зміни у найменування закладів освіти, у звꞌязку із зміною засновника: 

17.1. Юнашківську початкову школу Рогатинської районної ради Івано- Франківської області 

(Код ЄДРПОУ 20560681) перейменувати на Юнашківську початкову школу Бурштинської міської 

ради Івано- Франківської області. 

17.2. Сарниківську філію І-ІІ ступенів Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради 

Івано-Франківської області  перейменувати на Сарниківську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів  

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

18.Затвердити Статути у новій редакції:  

18.1. Юнашківської початкової школи  Бурштинської міської ради Івано- Франківської області 

(додається). 

18.2. Сарниківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області (додається). 

19. Керівникам вище зазначених закладів забезпечити здійснення  державної реєстрації та 

внесення змін до  відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців. 



 20. Координацію за виконанням даного рішення поставити на: начальника  відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради (Іванна Томин). 

21. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради ( О.Петровська) передбачити кошти на 

утримання юридичних осіб та об’єктів нерухомості, що приймаються у власність Бурштинської 

територіальної громади. 

22. Відділу освіти і науки Бурштинської міської ради продовжити роботу до повного 

оформлення актів приймання-передачі майна яке безоплатно передається із спільної власності 

територіальних громад сіл, міста Рогатинського району у комунальну власність Бурштинської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради. Оформлені акти приймання-передачі 

майна подати на розгляд Бурштинській міській раді. 

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська.  

 

 

 

Міський голова                                                                                 Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1  

до рішення міської ради  

від _________№______  

 

Перелік комунальних закладів (юридичних осіб), їх цілісних майнових комплексів, 

іншого майна, закріпленого за ними, по галузі освіти, які безоплатно передаються із спільної 

власності територіальних громад сіл, міста Рогатинського району у комунальну власність 

Бурштинської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради  

 

 

№  Назва установи (юридичної особи) Юридична адреса 

1 Юнашківська початкова школа Рогатинської 

районної ради Івано- Франківської області (Код 

ЄДРПОУ 20560681)) 

вул. І. Кліща,7, с. Юнашків, 

Рогатинський район, Івано-

Франківська область, 77070 

2 Сарниківська філія І-ІІ ступенів Верхньолипицького 

ліцею Рогатинської районної ради Івано-

Франківської області 

вул. Незалежності, 18, с. 

Сарники, Рогатинський 

район, Івано-Франківська 

область, 77071 

 

 

 

Секретар   міської ради                                                                      Роман Іванюк 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

 

Перший заступник  

міського голови        Ростислав Стасько 

 

 

 

Погодили: 

Заступник міського голови       Володимир Чуйко 

 

 

 

Юридичний відділ        Андрій Пергельський 

 

 

 

 Відділ освіти і науки        Іванна Томин 

 

 

 

Керуючий справами        Надія Кицела 

 


