
Проект рішення міської ради

Від 06.04. 2022                                                                                         № 4362

Про внесення в перелік другого типу
об’єктів комунального майна 
Бурштинської міської територіальної громади
для передачі майна в оренду у 2022 році
без проведення аукціону та
продовження договору оренди 
без проведення аукціону

Розглянувши  звернення  в.  о.  директора   КНП  «Обласний  клінічний  центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради» І. І.
Бойчука щодо продовження договору оренди нерухомого майна та подані матеріали (звіт про
незалежну  оцінку  майна  та  рецензія  №  36  на  звіт  про  незалежну  оцінку),  враховуючи
Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, Методику розрахунку орендної плати за
державне майно, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 630,
керуючись  Законом  України  «Про  екстрену  медичну  допомогу»,  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 2022 році  без  проведення
аукціону  нежитлові  приміщення  першого  поверху  КНП «Бурштинська  центральна  міська
лікарня» за адресою: м. Бурштин,  вул. Р.  Шухевича, 15, загальною площею 199,73 кв.  м.
відповідно до технічного паспорта.

2.  Враховуючи  основну  мету  діяльності  КНП  «Обласний  клінічний  центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради», яка
полягає  в  забезпеченні,  організації  та  наданні  екстреної  медичної  допомоги населенню у
повсякденних  умовах,  особливий  період  та  під  час  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій,  визнати  КНП  «Обласний  клінічний  центр  екстреної  медичної  допомоги  та
медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради» таким, що надає соціально важливі
послуги населенню в межах Бурштинської міської територіальної громади.

3. Продовжити договір про передачу майна комунальної власності територіальної
громади міста Бурштин та села Вигівка, яке передається в оренду, № 46 від 01.11.2018 з КНП
«Обласний  клінічний  центр  екстреної  медичної  допомоги  та  медицини  катастроф  Івано-
Франківської обласної ради», терміном на 35 місяців, на підставі якого в оренду передаються
нежитлові приміщення першого поверху КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за
адресою: м. Бурштин, вул. Р. Шухевича, 15, загальною площею 199,73 кв. м. відповідно до
технічного паспорта, для розміщення лікувального закладу.

4. Встановити для КНП «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради» річну орендну плату за оренду
нерухомого майна, вказаного в пункті 1, 3 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.

5.  Координацію  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  відділ  житлово-
комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина 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



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 2022 році без проведення

аукціону та продовження договору оренди 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 2022 році без проведення аукціону та продовження
договору оренди 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  2022 році  без  проведення  аукціону  та  продовження  договору
оренди без проведення аукціону» розроблений на основі звернення в. о.  директора  КНП
«Обласний  клінічний  центр  екстреної  медичної  допомоги  та  медицини  катастроф  Івано-
Франківської обласної ради» І. І. Бойчука щодо продовження договору оренди нерухомого
майна.

3. Мета прийняття проекту рішення
Метою прийняття  даного  проекту  є  продовження  договору  про  передачу  майна

комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Бурштин  та  села  Вигівка,  яке
передається  в  оренду,  № 46 від  01.11.2018 з  КНП «Обласний  клінічний  центр  екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради», терміном на
35 місяців, на підставі якого в оренду передаються нежитлові приміщення першого поверху
КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за адресою: м. Бурштин, вул. Р. Шухевича,
15,  загальною  площею 199,73 кв.  м.  відповідно  до  технічного  паспорта,  для  розміщення
лікувального закладу.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Порядок  передачі  в  оренду  державного  та  комунального  майна,  затверджений

постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  03.06.2020  №  483,  Методика  розрахунку
орендної плати за державне майно, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від
28.04.2021 № 630, Закон України «Про екстрену медичну допомогу», 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 Ірина Герт.

Начальник відділу житлово-комунального 
господарства і обліку комунального майна                                                               Ірина ГЕРТ



Підготувала:
Начальник відділу ЖКГ і 
обліку комунального майна                                                                              І. Герт
06.04.2022

Погоджено:
Заступник міського голови                                                                               І. Драгун
06.04.2022

Юридичний відділ                                                                                           
06.04.2022

Начальник загального відділу                                                                          М. Яцик
06.04.2022

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк
06.04.2022


