
 

Проект рішення міської ради 

 

 

 

Від 02.12.2022                                                                                         № 4744 

 

 

 

Про передачу майна на правах  

оперативного управління 

  

 

 

Розглянувши звернення головного лікаря КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Оксани Савчин (вих. лист від 11.11.2022 № 247/01-15), 

з метою покращення якості медичного обслуговування населення, 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 КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» наступне нерухоме майно: 

- приміщення першого поверху (приміщення №1, площею 3,3 кв.м.; приміщення №2, 

площею 16,5 кв.м.; приміщення №3, площею 3,8 кв.м.; приміщення №4, площею 4,0 кв.м.; 

приміщення №5, площею 9,8 кв.м.; приміщення №6, площею 51,7 кв.м.; приміщення №7, 

площею 10,8 кв.м.; приміщення №8, площею 11,7 кв.м.; приміщення №9, площею 13,5 кв.м.; 

приміщення №10, площею 9,7 кв.м.; приміщення №11, площею 9,6 кв.м.; приміщення №12, 

площею 4,1 кв.м.; приміщення №14, площею 7,4 кв.м.; приміщення №15, площею 5,0 кв.м.; 

приміщення №16, площею 1,7 кв.м.; приміщення №17, площею 1,1 кв.м.; приміщення №18, 

площею 4,4 кв.м.; приміщення №19, площею 121,5 кв.м.; приміщення №20, площею 12,1 кв.м.; 

приміщення №21, площею 2,5 кв.м.; приміщення №22, площею 17,5 кв.м.; приміщення №23, 

площею 18,8 кв.м.; приміщення №24, площею 28,1 кв.м.; приміщення №25, площею 16,9 кв.м.; 

приміщення №26, площею 19,0 кв.м.; приміщення №27, площею 20,6 кв.м.; приміщення №28, 

площею 18,5 кв.м.; приміщення №29, площею 21,0 кв.м.; приміщення №30, площею 18,4 кв.м.; 

приміщення №31, площею 33,9 кв.м.; приміщення №32, площею 3,6 кв.м.; приміщення №33, 

площею 27,4 кв.м.; приміщення №І, площею 7,9 кв.м.) громадського будинку «Терапевтичний 

корпус» КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за адресою: м. Бурштин, вул. Р. 

Шухевича, 15, загальною площею 555,8 кв. м. відповідно до технічного паспорта; 

- група приміщень № 2 (приміщення №1, площею 2,0 кв.м.; приміщення №2, 

площею 40,9 кв.м.; приміщення №3, площею 0,6 кв.м.; приміщення №4, площею 8,9 кв.м.; 

приміщення №5, площею 9,9 кв.м.; приміщення №6, площею 0,3 кв.м.; приміщення №7, 

площею 9,6 кв.м.; приміщення №8, площею 9,9 кв.м.; приміщення №9, площею 56,4 кв.м.; 

приміщення №10, площею 1,6 кв.м.; приміщення №11, площею 8,9 кв.м.; приміщення №12, 

площею 0,2 кв.м.; приміщення №13, площею 11,2 кв.м.; приміщення №14, площею 8,0 кв.м.; 

приміщення №15, площею 3,4 кв.м.; приміщення №16, площею 0,5 кв.м.; приміщення №17, 

площею 2,5 кв.м.; приміщення №18, площею 3,6 кв.м.; приміщення №19, площею 1,7 кв.м.; 

приміщення №20, площею 1,8 кв.м.) громадського будинку «Станція швидкої допомоги» КНП 

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

загальною площею 181,9 кв. м. відповідно до технічного паспорта; 

- приміщення № 1 (гараж) групи приміщень №5 господарської будівлі 

«Господарський корпус» КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за адресою: м. 

Бурштин, вул. Р. Шухевича, 15, загальною площею 100,3 кв. м. відповідно до технічного 

паспорта; 

- приміщення ФАП за адресою: с. Вигівка, вул. Перемоги, загальною площею 127,5 

кв. м. 



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. Рішення Бурштинської міської ради від 07.06.2021 № 01/13-21 «Про внесення в 

перелік другого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської територіальної 

громади для передачі майна в оренду у 2021 році без проведення аукціону» вважати таким, що 

втратило чинність. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

5. 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 

 

 

 



  

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради  

«Про передачу майна на правах оперативного управління» 

 

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

майна на правах оперативного управління» є виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проект рішення Бурштинської міської ради «Про передачу майна на правах 

оперативного управління» розроблений на основі звернення головного лікаря КНП 

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

лист від 11.11.2022 № 247/01-15). 

 

3. Мета прийняття проекту рішення 

Метою даного рішення є покращення якості медичного обслуговування населення, 

що можливе при забезпеченні КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» приміщеннями, необхідними для забезпечення належних умов перебування 

працівників установи та пацієнтів, та належного утримання спеціалізованих транспортних 

засобів. 

 

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

Ст. 137 Господарського  кодексу України, ст. 25, 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 

                                                                                                            

Загальний відділ                                                                                                

______________2022 

 

Секретар ради                                                                                                     

______________2022                                                                                       Роман Іванюк 

                                                                  

 


