
                                                                                     
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 07 червня 2021 року                                                                                              № 02/13-21 

м.Бурштин 
 

Про погодження прийняття майна комунальним  

некомерційним підприємством «Бурштинський  

центр первинної медико-санітарної допомоги»  

Бурштинської міської ради Івано-Франківської  

області, яке перебуває в оперативному управлінні  

КНП «Рогатинський центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Рогатинської  міської ради 
 

        На підставі рішення восьмої сесії восьмого скликання Рогатинської міської ради від                   

22 квітня 2021 року № 1100 «Про погодження передачі майна, яке перебуває в оперативному 

управлінні КНП «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  відповідно до  

ст. ст. 177, 181, 190 Цивільного кодексу України, ст. ст. 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 лист КНП «Рогатинський центр первинної медико-

санітарної допомоги» та пропозиції постійних комісій ради, керуючись  ст. ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

вирішила : 

1. Погодити прийняття комунальним некомерційним підприємством «Бурштинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області майна, яке перебуває в оперативному управлінні комунального некомерційного 

підприємства «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської 

міської ради Івано-Франківської області, а саме: 
 

1.1. По амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Діброва: 

1) Необоротні активи на суму 180677,03 грн. в тому числі: 

     - основні засоби на суму 173162,20 грн (додаток № 1);  

     - інші необоротні матеріальні активи на суму 7514, 83 грн. (додаток № 2); 

2) Малоцінні та швидкозношувані предмети на суму 10416,55 грн. (додаток № 3). 
 

 1.2. По пункту здоровʹя села Сарники: 

1) Необоротні активи на суму 4126,00 грн. в тому числі: 

     - основні засоби на суму 4126,00 грн. (додаток № 4); 

2) Малоцінні та швидкозношувані предмети на суму 5111,50 грн. (додаток № 5). 
 

 1.3.  По пункту здоровʹя села Юнашків: 

1) Необоротні активи на суму 1241,00  грн. в тому числі: 

     - основні засоби на суму 1241,00 грн. (додаток № 6). 
 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

Володимира Чуйка. 
 

 

    Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 


