
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 жовтня 2021 року                                                                                        № 11/20-21 

м.Бурштин 

  

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 в.о. начальника Обласного бюро судово-медичного 

експертизи департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації Ігоря Горичока (вих. лист від 30.09.2021 № 5323/03-04/110) щодо надання в 

оренду приміщення для проведення судово-медичних експертиз, враховуючи п. 112 Порядку 

передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 № 483, п. 13 Методики розрахунку орендної плати за 

державне майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 630, 

п. 3.3 наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про розвиток та вдосконалення 

судово-медичної служби України» від 17.01.1995 № 6, 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 

приміщення першого поверху (№ 13) КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за 

адресою: м. Бурштин, вул. Р. Шухевича, 18, загальною площею 15,0 кв. м. відповідно до 

технічного паспорта. 

2. Надати Обласному бюро судово-медичного експертизи департаменту охорони 

здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації в оренду терміном на 35 

місяців приміщення першого поверху (№ 13) КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

за адресою: м. Бурштин, вул. Р. Шухевича, 18, загальною площею 15,0 кв. м. відповідно до 

технічного паспорта, для проведення судово-медичних експертиз. 

3. Встановити для Обласного бюро судово-медичного експертизи департаменту 

охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації  річну орендну плату 

за оренду нерухомого майна, вказаного в пункті 1, 2 даного рішення, в розмірі 1 гривня 

відповідно до пункту 13 Методики розрахунку орендної плати за державне майно, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 630, як іншим 

бюджетним організаціям, закладам, установам, які повністю фінансуються з державного 

бюджету. 



4. Надати дозвіл Обласному бюро судово-медичного експертизи департаменту охорони 

здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації для спільного використання 

приміщення моргу для проведення судово-медичної експертизи трупів відповідно до пункту 

3.3 наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про розвиток та вдосконалення судово-

медичної служби України» від 17.01.1995 № 6. 

5. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірину Герт). 

6. 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 

 


