Проект рішення
Від 13.04.2021

м.Бурштин

№ 2684

Про виділ з КП «ЖИТЛОВИК»
нових юридичних осіб
З метою забезпечення надання якісних житлових послуг у багатоквартирних
будинках, утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою та
покращення естетичного вигляду населених пунктів, створення комфортних умов
проживання та відпочинку мешканців Бурштинської територіальної громади, відповідно до
ст. 109 Цивільного кодексу України, керуючись ч. 9 ст. 17 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
вирішила:
1. Здійснити виділ з комунального підприємства «Житловик» (код ЄДРПОУ:
03346035) шляхом створення нових юридичних осіб:
- Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради»;
- Комунальне підприємство «Господарство благоустрою і озеленення
Бурштинської міської ради».
2. Створити комісію з виділу в складі:
Шафран Зіновій Михайлович - директор комунального підприємства
«Житловик», голова комісії, РНОКПП: ….;
Глезнер Микола Володимирович - головний бухгалтер комунального
підприємства «Житловик», РНОКПП: ….;
- Башук Ірина Степанівна - головний економіст комунального підприємства
«Житловик», РНОКПП: ….;
Віннікова Надія Антонівна - заступник начальника житловоексплуатаційного господарства комунального підприємства «Житловик», РНОКПП: ….;
- Матіїшин Ганна Іванівна - начальник господарства благоустрою і озеленення
комунального підприємства «Житловик», РНОКПП: ….;
Лазоришин Ігор Степанович - юрист комунального підприємства
«Житловик», РНОКПП:….;
- Драгун Іван Олексійович - заступник міського голови, РНОКПП: ….;
- Петровська Ольга Іванівна - начальник фінансового відділу Бурштинської
міської ради, РНОКПП: ….;
Федунків Іванна Мирославівна – головний бухгалтер служби
бухгалтерського обліку Бурштинської міської ради, РНОКПП: ….;
Бандура Ірина Ігорівна - завідувач сектору житлово-комунального
господарства та обліку комунального майна Бурштинської міської ради, РНОКПП: ….;
- Пергельський Андрій Петрович - головний спеціаліст юридичного відділу
Бурштинської міської ради, РНОКПП: …. .
2.1. Визначити адресу розташування комісії з виділу: 77111, Івано-Франківська
область, Івано-Франківський район, м. Бурштин, вул. Січових Стрільців, буд.4.
3. Комісії з виділу здійснити необхідні дії щодо складання розподільчого
балансу, відповідно до вимог чинного законодавства, та подати його на розгляд та
затвердження Бурштинської міської ради.

4. Голові комісії з виділу подати в установленому законом порядку необхідні
документи для державної реєстрації рішення про виділ з комунального підприємства
«Житловик» (код ЄДРПОУ 03346035) шляхом створення нових юридичних осіб.
5. Голові комісії повідомити працівників комунального підприємства
«Житловик» про проведення виділу з юридичної особи комунального підприємства
«Житловик» (код ЄДРПОУ: 03346035) шляхом створення нових юридичних осіб.
6. Координацію за виконанням даного рішення покласти на сектор житловокомунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура).
7. 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
13.04.2021

І. Бандура

Погоджено:
Заступник міського голови
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І. Драгун
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Секретар ради
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Р. Іванюк

Пояснювальна записка
до проекту рішення Бурштинської міської ради
«Про виділ з КП «ЖИТЛОВИК» нових юридичних осіб»
1. Суб’єктом подання проекту рішення Бурштинської міської ради «Про виділ з
КП «ЖИТЛОВИК» нових юридичних осіб» є виконавчий орган Бурштинської міської ради.
2. Мета та обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення
Метою прийняття проекту рішення Бурштинської міської ради «Про виділ з КП
«ЖИТЛОВИК» нових юридичних осіб» є забезпечення надання якісних житлових послуг у
багатоквартирних будинках, утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів
благоустрою та покращення естетичного вигляду населених пунктів, створення
комфортних умов проживання та відпочинку мешканців Бурштинської територіальної
громади.
3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Ст. 109 Цивільного кодексу України, ч. 9 ст. 17 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
4. Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету.
5. Доповідач: завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку
комунального майна І. Бандура.

Завідувач сектору житлово-комунального
господарства і обліку комунального майна

І. Бандура

