
Проект рішення міської ради 

 

 

Від 11.08.2021                                                                                         № 3004 

 

 

Про внесення в перелік другого типу 

об’єктів комунального майна  

Бурштинської міської територіальної громади 

для передачі майна в оренду у 2021 році 

без проведення аукціону 

 

Розглянувши звернення головного лікаря КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Оксани Савчин (вих. лист від 28.07.2021 № 202/01-

15) щодо включення приміщень Бовшівської та Задністрянської АЗПСМ КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» до переліку ІІ типу, 

відповідно до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, керуючись Законом України 

«Про оренду державного та комунального майна», ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

вирішила: 

 

1. Внести в перелік другого типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

міської територіальної громади для передачі майна в оренду у 2021 році без проведення 

аукціону наступні приміщення: 

- приміщення Бовшівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини за 

адресою: вул. Шевченка, 20а, с. Бовшів, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл.; 

- приміщення Задністрянської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини 

адресою: вул. Д. Січинського, 2, с. Задністрянське, Івано-Франківський р-н, Івано-

Франківська обл. 

2. КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

(Оксана Савчин) як балансоутримувачу приміщень Бовшівської амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини та Задністрянської амбулаторії загальної практики-сімейної 

медицини виготовити технічний паспорт та свідоцтво на право власності на дані 

приміщення. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

_______.2021 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

_______.2021 

 

Юридичний відділ                                                                                            А. Пергельський 

_______.2021 

 

Загальний відділ                                                                                                 М. Яцик 

_______.2021 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

_______.2021 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради  

«Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна  

Бурштинської міської територіальної громади для передачі майна в оренду у 2021 році  

без проведення аукціону» 

 

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

перелік другого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської територіальної 

громади для передачі майна в оренду у 2021 році без проведення аукціону» є виконавчий 

орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проект рішення Бурштинської міської ради «Про внесення в перелік другого 

типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської територіальної громади для 

передачі майна в оренду у 2021 році без проведення аукціону» розроблений на основі 

звернення головного лікаря КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Оксани Савчин (вих. лист від 28.07.2021 № 202/01-15) щодо 

включення приміщень Бовшівської та Задністрянської АЗПСМ КНП «Бурштинський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» до переліку ІІ типу 

 

3. Мета прийняття проекту рішення. 

Метою прийняття даного проекту є внесення в перелік другого типу об’єктів 

комунального майна Бурштинської міської територіальної громади для передачі майна в 

оренду у 2021 році без проведення аукціону для подальшої передачі в оренду наступних 

приміщень: 

- приміщення Бовшівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини за 

адресою: вул. Шевченка, 20а, с. Бовшів, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл.; 

- приміщення Задністрянської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини 

адресою: вул. Д. Січинського, 2, с. Задністрянське, Івано-Франківський р-н, Івано-

Франківська обл. 

 

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

Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, Закон України «Про оренду 

державного та комунального майна», ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

  

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 


