
Проект рішення міської ради 

 

 

 

 

Від 16.03.2023                                                                                         № 5094 

 

 

Про затвердження переліку об’єктів  

комунальної власності Бурштинської міської  

територіальної громади, що підлягають  

приватизації шляхом продажу об’єктів права  

комунальної власності на аукціоні  

(об’єкти малої приватизації) 

 

З метою ефективного використання об’єктів комунальної власності, керуючись 

Положенням про порядок відчуження (приватизації) майна комунальної власності 

Бурштинської міської територіальної громади, затвердженим рішенням міської ради від 

25.11.2022 № 24/40-22 «Про приватизацію комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади», Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 

малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 

432, Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», ст.ст. 26, 60 

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

вирішила: 

1. Затвердити Перелік об’єктів комунальної власності Бурштинської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом продажу об’єктів права 

комунальної власності на аукціоні (об’єкти малої приватизації) у 2023 році (додається). 

2. Опублікувати Перелік об’єктів комунальної власності Бурштинської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом продажу об’єктів права 

комунальної власності на аукціоні (об’єкти малої приватизації) у 2023 році, вказаного в 

пункті 1 даного рішення, на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради, а також в 

електронній торговій системі. 

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 з 

питань діяльності виконавчих органів Івана Драгуна та голову постійної депутатської комісії 

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту Андрія Савчака. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням міської ради  

від _________ № ___ 

 

 

 

Перелік  

об’єктів комунальної власності Бурштинської міської територіальної громади, що 

підлягають приватизації шляхом продажу об’єктів права комунальної власності  

на аукціоні (об’єкти малої приватизації) у 2023 році 

 

№ 

з/п 

Назва об’єкту Адреса  Загальна 

площа, 

м.кв 

Спосіб 

приватизації 

Балансоутрим

увач 

1 Нежитлова 

будівля, станція 

рятувальної 

Івано-Франківська 

обл., Івано-

Франківський р-н.,  

м. Бурштин, вул. 

Липова, 1 «А» 

377,4 аукціон Бурштинська 

міська рада 

2 Нежитлова 

будівля, будівля 

елінгу для човнів 

Івано-Франківська 

обл., Івано-

Франківський р-н.,  

м. Бурштин, вул. 

Липова, 1 «Б» 

159,4 аукціон Бурштинська 

міська рада 

3 Незавершене 

будівництво, 

незавершений 

будівництвом 

хірургічний корпус 

готовністю 4 %, А 

Івано-Франківська 

обл., Івано-

Франківський р-н., 

м. Бурштин, вул. Р. 

Шухевича, 15в 

895,9 

(площа 

забудови) 

аукціон Бурштинська 

міська рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради  

«Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Бурштинської міської  

територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом продажу об’єктів права 

комунальної власності на аукціоні (об’єкти малої приватизації)» 

 

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

затвердження переліку об’єктів комунальної власності Бурштинської міської територіальної 

громади, що підлягають приватизації шляхом продажу об’єктів права комунальної власності 

на аукціоні (об’єкти малої приватизації)» є відділ житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проект рішення Бурштинської міської ради «Про затвердження переліку 

об’єктів комунальної власності Бурштинської міської територіальної громади, що підлягають 

приватизації шляхом продажу об’єктів права комунальної власності на аукціоні (об’єкти 

малої приватизації)» розроблений для збереження нежитлових будівель та незавершеного 

будівництвом хірургічного корпусу, а також для підтримання їх експлуатаційних показників.  

 

3. Мета прийняття проекту рішення. 

Метою прийняття даного проекту є ефективне використання об’єктів комунальної 

власності та залучення коштів, отриманих від приватизації комунального майна, для 

розвитку Бурштинської міської територіальної громади. 

 

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

Положення про порядок відчуження (приватизації) майна комунальної власності 

Бурштинської міської територіальної громади, затверджене рішенням міської ради від 

25.11.2022 № 24/40-22 «Про приватизацію комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади», Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 

малої приватизації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 

432, Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна», ст.ст. 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення потребує додаткових витрат міського бюджету на проведення 

інформаційної діяльності з висвітлення процесів приватизації, оплату послуг організацій та 

осіб, залучених до процесів приватизації. 

 

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 

______________2023 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                             Іван Драгун 

______________2023 

 

Юридичний відділ                                                    

______________2023 

                                                                                                            

Загальний відділ                                                                                            

______________2023 

 

Секретар ради                                                                                                     

______________2023                                                                                       Роман Іванюк                      

 

 


