
Проєкт рішення міської ради 

 

 

 

Від 10.02. 2021                                                                                         № 2494 

 

 

 

Про передачу транспортних засобів 

на правах господарського відання  

КП «Житловик»  

 

 

З метою надання якісних житлово-комунальних послуг мешканцям сільських 

населених пунктів Бурштинської міської територіальної громади та підвищення 

ефективності використання об’єктів комунальної власності, керуючись ст. 136 

Господарського  кодексу України, ст. ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міська рада  

вирішила: 

 

1. Передати на правах господарського відання комунальному підприємству 

«Житловик» наступні транспортні засоби, які є комунальною власністю Бурштинської 

міської територіальної громади:  

- автомобіль марка СБМ, модель КО-503 В-10, тип цистерна асенізаційна – С, 

номер шасі (кузова, рами) Y89503399К1А16127 Y3M4381N2J0000183, категорія C, рік 

випуску 2018, колір синій, об’єм двигуна 4750, тип пального D, реєстраційний номер 

АТ5397СХ; 

- автомобіль марка СБМ, модель 501-4, тип сміттєвоз – С, номер шасі (кузова, 

рами) Y89611132K1A16152 330700K0249934 X96330980K1109620, категорія C, рік випуску 

2019, колір білий, об’єм двигуна 4433, тип пального D, реєстраційний номер АТ5641СХ. 

2. 2. Закріпити на правах господарського відання комунальному підприємству 

«Житловик» наступні транспортні засоби, які є комунальною власністю Бурштинської 

міської територіальної громади:  

- автомобіль марка СБМ, модель КО-503 В-10, тип цистерна асенізаційна – С, 

номер шасі (кузова, рами) Y89503399К1А16127 Y3M4381N2J0000183, категорія C, рік 

випуску 2018, колір синій, об’єм двигуна 4750, тип пального D, реєстраційний номер 

АТ5397СХ; 

- автомобіль марка СБМ, модель 501-4, тип сміттєвоз – С, номер шасі (кузова, 

рами) Y89611132K1A16152 330700K0249934 X96330980K1109620, категорія C, рік випуску 

2019, колір білий, об’єм двигуна 4433, тип пального D, реєстраційний номер АТ5641СХ. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

10.02.2021 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

10.02.2021 

 

Юридичний відділ                                                                                             М. Михайлишин 

10.02.2021 

 

Загальний відділ                                                                                                 М. Яцик 

10.02.2021 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

10.02.2021                                                                

 

 



 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради  

«Про передачу транспортних засобів на правах господарського відання КП 

«Житловик»» 

 

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

транспортних засобів на правах господарського відання КП «Житловик»» є виконавчий 

орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

Даний проєкт рішення Бурштинської міської ради «Про передачу транспортних 

засобів на правах господарського відання КП «Житловик»» розроблено для підвищення 

ефективності використання об’єктів комунальної власності Бурштинської міської 

територіальної громади.  

 

3. Мета прийняття проєкту рішення 

Метою прийняття даного проєкту рішення є передача на правах господарського 

відання транспортних засобів комунальному підприємству «Житловик» для належного 

виконання ним статутних завдань щодо надання мешканцям сільських населених пунктів 

Бурштинської міської територіальної громади якісних житлово-комунальних послуг. 

 

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

Ст. 136 Господарського  кодексу України, ст. 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: завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

 

  

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 


