
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 лютого 2023 року                                                                                          № 22/44-23 

м.Бурштин 

 

Про передачу майна на правах  

оперативного управління 
 

 

Розглянувши звернення в.о. директора КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Наталії Сачинської (вих. лист від 05.01.2023 №2) щодо забезпечення на випадок 

знеструмлення дизельним генератором відділення стаціонарної паліативної медичної 

допомоги, в якому знаходяться внутрішньо переміщені особи, які потребують цілодобової 

медичної допомоги, враховуючи рішення міської ради від 22.12.2022 № 07/42-22 «Про 

безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади  в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської ради майна 

Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX)», керуючись ст. ст. 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
 

вирішила: 
 

1.  Передати на правах оперативного управління КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» майно, яке перебуває в комунальній власності Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради, а саме: 

- дизель-генераторна установка WattStream WS33-WS, вартістю 380313,44 грн., 1 од. 
 

2. Відповідно до вимог пункту 2 рішення міської ради від 22.12.2022 № 07/42-22 

«Про безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади  в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської ради майна 

Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX)» та умов Угоди про передачу 

майна № UT-115 від 22.08.2022, укладеної між Бурштинською міською радою та Радою 

міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), майно, зазначене в пункті 1 даного 

рішення використовувати для створення належних умов перебування у відділенні 

стаціонарної паліативної медичної допомоги КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» внутрішньо переміщених осіб, які потребують цілодобової медичної допомоги. 
 

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 


