
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                       

Від 29.04.2022                                         м. Бурштин                                                      № 198 

 

 

Про створення комісії для безоплатної передачі  

з балансу КНП «Бурштинський міський центр  

первинної медико-санітарної допомоги» на баланс  

Бурштинської міської ради основних засобів та  

для передачі будівель на правах оперативного  

управління КНП «Бурштинський міський центр  

первинної медико-санітарної допомоги» 

 

 

Відповідно до рішень Бурштинської міської ради від 25.02.2022 № 13/28-22 «Про 

припинення діяльності медичних пунктів тимчасового базування КНП «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги»» та від 25.02.2022 № 14/28-22 «Про 

передачу будівель на правах оперативного управління КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Створити комісію в складі: 

Володимир Чуйко - заступник міського голови, голова комісії; 

Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку    

комунального майна міської ради; 

Олена Тріщук - головний бухгалтер бухгалтерської служби міської ради; 

Андрій Пергельський - головний спеціаліст юридичного відділу міської ради; 

Оксана Савчин - головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»; 

Юлія Пергельська - бухгалтер КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги». 

2. Комісії здійснити наступні дії: 

2.1. безоплатно передати з балансу КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на баланс Бурштинської міської ради основні засоби, які 

знаходяться в медичних пунктах тимчасового базування (МПТБ), вказаних в пункті 1 рішення 

міської ради від 25.02.2022 № 13/28-22 «Про припинення діяльності медичних пунктів 

тимчасового базування КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги»» та які не можуть використовуватися для провадження медичної практики, з 

оформленням відповідних актів приймання-передачі; 

2.2. передати на правах оперативного управління комунальному некомерційному 

підприємству «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» будівлі, 

вказані в пункті 1 рішення міської ради від 25.02.2022 № 14/28-22 «Про передачу будівель на 

правах оперативного управління КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги», з оформленням відповідних актів приймання-передачі. 



3. Координацію за виконанням даного розпорядження покласти відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Володимира Чуйка. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Василь АНДРІЄШИН



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

28.04.2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                              В. Чуйко 

28.04.2022 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу                                                      А. Пергельський                                                                                              

28.04.2022 

 

Начальник загального відділу                                                                         М. Яцик 

28.04.2022 
 


