
 

                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 листопада 2022 року                                                                                   № 22/40-22 

м.Бурштин 

 

Про передачу майна на правах  

оперативного управління 

  

З метою ефективного використання комунального майна Бурштинської  міської 

територіальної громади, забезпечення стабільної роботи комунального підприємства 

«Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської 

міської ради» та належного виконання статутних завдань, враховуючи рішення міської 

ради від 29.12.2022 № 162/25-21 «Про безоплатне прийняття у комунальну власність 

Бурштинської територіальної громади об’єкта соціальної інфраструктури державної форми 

власності та об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО», керуючись ст. 137 Господарського  кодексу України, ст. 25, 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Передати на правах оперативного управління комунальному підприємству 

«Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської 

міської ради» наступне нерухоме майно: 

- споруда, споруди спортивні під літ. «І-ІІІ», що знаходиться за адресою: м.Бурштин, 

вул. Міцкевича, буд. 49Г, загальною площею 3 753,7 кв.м., та які перебувають в 

комунальній власності Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради; 

- павільйон спортивний, що знаходиться за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, 

буд. 49, загальною площею 880,3 кв.м., та який перебуває в комунальній власності 

Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради; 

- насосна станція, що знаходиться за адресою м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 49В, 

загальною площею 34,9 кв.м., та яка перебуває в комунальній власності Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради. 

2. Міському голові своїм розпорядженням створити комісію, якій здійснити дії, 

пов’язані з прийманням-передачі нерухомого майна, визначеного пунктом 1 даного 

рішення, з оформленням відповідного акту. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

4. Контроль за виконанням даного 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 


