
 

Проект рішення виконавчого комітету 

 

 

Від 01.06.2022                                                                                                              №104 

 

 

Про надання згоди  

КНП «Бурштинський міський центр  

первинної медико-санітарної допомоги»  

на здійснення капітального ремонту  

орендованого майна 

 

 

Розглянувши лист головного лікаря КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Оксани Савчин (вих. лист № 133/01-15 від 27.05.2022) щодо 

надання згоди на здійснення ремонту, лист директора КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Володимира Василика (вих. лист № 74 від 30.05.2022), Договір оренди нерухомого 

або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної 

власності Бурштинської міської територіальної громади № 61 від 01.07.2021, 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» та ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:  

 

1. Надати згоду КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на здійснення за власний рахунок капітального ремонту (заміна вікон і дверей) 

приміщень КНП «Бурштинська центральна міська лікарня», які орендуються КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» відповідно до 

Договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

належить до комунальної власності Бурштинської міської територіальної громади № 61  від 

01.07.2021, а саме: приміщення господарського будинку «Станція швидкої допомоги» КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» за адресою: м. Бурштин, вул. Р. Шухевича, 15. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Володимира Чуйка. 

  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради  

«Про надання згоди КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на здійснення ремонту орендованого майна» 

   

 

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

надання згоди КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

на здійснення ремонту орендованого майна» є виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проект рішення Бурштинської міської ради «Про надання згоди КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на здійснення 

ремонту орендованого майна» розроблений на основі звернення головного лікаря КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Оксани Савчин (вих. 

лист № 133/01-15 від 27.05.2022) щодо надання згоди на здійснення ремонту та звернення 

директора КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Володимира Василика (вих. лист 

№ 74 від 30.05.2022) 

 

3. Мета прийняття проєкту рішення 

Метою прийняття проекту рішення є надання згоди КНП «Бурштинський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на здійснення за власний рахунок 

капітального ремонту (заміна вікон і дверей) приміщень КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня», які орендуються КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» відповідно до Договору оренди нерухомого або іншого окремого 

індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Бурштинської 

міської територіальної громади № 61  від 01.07.2021, а саме: приміщення господарського 

будинку «Станція швидкої допомоги» КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за 

адресою: м. Бурштин, вул. Р. Шухевича, 15. 

 

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

Договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, 

що належить до комунальної власності Бурштинської міської територіальної громади № 61 

від 01.07.2021, 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» та ст. 29 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 

01.06.2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                              В. Чуйко 

01.06.2022 

 

Юридичний відділ                                                                                             М. Михайлишин 

01.06.2022 

                                                                                                            

Начальник загального відділу                                                                          М. Яцик 

01.06.2022 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                      Н. Кицела                                                 

01.06.2022 

 


