
Проект рішення міської ради 

 

 

Від 16.09.2022                                                                                         № 4655 

 

 

Про прийняття рішення щодо наміру  

передачі майна в оренду та  

про внесення в Перелік першого типу 

об’єктів комунального майна  

Бурштинської міської територіальної громади 

для передачі майна в оренду на аукціоні 

 

З метою ефективного використання об’єктів комунальної власності,  

розглянувши звернення голови правління СТ «Енергетик» В. Б. Бартківа та звернення ПП В. 

П. Цимбалістої, відповідно до Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 «Про особливості оренди 

державного та комунального майна у період воєнного стану», керуючись Законом України 

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

самоврядування в Україні», міська рада  

вирішила: 

 

1. Передати в оренду з проведенням аукціону нерухоме майно, а саме:  

- нежитлові приміщення № 28, № 29 і  № 33 господарської будівлі 

Господарського корпусу (літера «Д-2») КНП «Бурштинська центральна міська лікарня», що 

знаходиться за адресою: вул. Р. Шухевича, 15, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-

Франківська обл., загальною площею 43,3 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 16 Будинку культури (народний дім), що знаходиться 

за адресою: проспект Шевченка, 1, с. Задністрянське, Івано-Франківський р-н, Івано-

Франківська обл., загальною площею 21 кв. м. 

2. Внести в Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

міської територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні нерухоме майно, а 

саме:  

- нежитлові приміщення № 28, № 29 і  № 33 господарської будівлі 

Господарського корпусу (літера «Д-2») КНП «Бурштинська центральна міська лікарня», що 

знаходиться за адресою: вул. Р. Шухевича, 15, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-

Франківська обл., загальною площею 43,3 кв. м.; 

 - нежитлове приміщення № 16 Будинку культури (народний дім), що 

знаходиться за адресою: проспект Шевченка, 1, с. Задністрянське, Івано-Франківський р-н, 

Івано-Франківська обл., загальною площею 21 кв. м. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

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 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради  

«Про прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду та про внесення в 

Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні» 

 

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

рішення щодо наміру передачі майна в оренду та про внесення в Перелік першого типу 

об’єктів комунального майна Бурштинської міської територіальної громади для передачі 

майна в оренду на аукціоні» є виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проект рішення Бурштинської міської ради «Про прийняття рішення щодо 

наміру передачі майна в оренду та про внесення в Перелік першого типу об’єктів 

комунального майна Бурштинської міської територіальної громади для передачі майна в 

оренду на аукціоні» розроблений на основі звернення голови правління СТ «Енергетик» В. Б. 

Бартківа та звернення ПП В. П. Цимбалістої. 

 

3. Мета прийняття проекту рішення. 

Метою прийняття даного проекту є ефективне використання об’єктів комунальної 

власності, що можливе при передачі в оренду з проведенням аукціону нерухомого майна: 

- нежитлові приміщення № 28, № 29 і  № 33 господарської будівлі 

Господарського корпусу (літера «Д-2») КНП «Бурштинська центральна міська лікарня», що 

знаходиться за адресою: вул. Р. Шухевича, 15, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-

Франківська обл., загальною площею 43,3 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 16 Будинку культури (народний дім), що знаходиться 

за адресою: проспект Шевченка, 1, с. Задністрянське, Івано-Франківський р-н, Івано-

Франківська обл., загальною площею 21 кв. м. 

 

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», постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 

№ 483, постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 «Про особливості оренди 

державного та комунального майна у період воєнного стану», 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                                                                            Ірина Герт 

______________2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                             Іван Драгун 

______________2022 

 

Юридичний відділ                                                    

______________2022 

                                                                                                            

Начальник загального відділу                                                                        Марія Яцик                                                                                                 

______________2022 

 

Секретар ради                                                                                                     

______________2022                                                                                       Роман Іванюк                                       

 

 


