
 

Проект рішення міської ради 

 

Від 07.07.2021                                                                                      № 2839 

 

 

 

Про затвердження актів приймання-передачі 

та розподілу майна, яке перебуває  

на балансі КП «Житловик» 

 

 

На виконання рішення міської ради від 21.05.2021 № 28/12-21 «Про створення 

комісії з інвентаризації та розподілу майна, яке перебуває на балансі КП «Житловик», для 

повернення даного майна у комунальну власність Бурштинської територіальної громади в 

особі Бурштинської міської ради», враховуючи рішення міської ради від 21.05.2021 № 29/12-

21 «Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство 

Бурштинської міської ради»» та від 21.05.2021 № 30/12-21 «Про створення комунального 

підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»», керуючись ст. ст. 25, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

вирішила: 

 

1. Затвердити акти приймання-передачі майна, яке перебуває на балансі КП 

«Житловик» (додаються). 

2. Затвердити акти розподілу майна між комунальним підприємством «Житлово-

експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» та комунальним підприємством 

«Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура).  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна, голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака та 

голову постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

06.07.2021 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

06.07.2021 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу                                                      А. Пергельський 

06.07.2021 

 

Начальник загального відділу                                                                          М. Яцик 

06.07.2021 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

06.07.2021 



  

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради  

«Про затвердження актів приймання-передачі та розподілу майна, яке перебуває на 

балансі КП «Житловик»» 

 

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

затвердження актів приймання-передачі та розподілу майна, яке перебуває на балансі КП 

«Житловик»» є виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Мета та обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення 

 

Метою прийняття проекту рішення Бурштинської міської ради «Про затвердження 

актів приймання-передачі та розподілу майна, яке перебуває на балансі КП «Житловик»» є 

виконання рішення міської ради від 21.05.2021 № 28/12-21 «Про створення комісії з 

інвентаризації та розподілу майна, яке перебуває на балансі КП «Житловик», для повернення 

даного майна у комунальну власність Бурштинської територіальної громади в особі 

Бурштинської міської ради». 

 

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

 

Рішення міської ради від 21.05.2021 № 28/12-21 «Про створення комісії з 

інвентаризації та розподілу майна, яке перебуває на балансі КП «Житловик», для повернення 

даного майна у комунальну власність Бурштинської територіальної громади в особі 

Бурштинської міської ради», рішення міської ради від 21.05.2021 № 29/12-21 «Про створення 

комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської 

ради»» та від 21.05.2021 № 30/12-21 «Про створення комунального підприємства «Еко-

Сервіс Бурштинської міської ради»», ст. ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

5. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Бандура. 

 

 

  

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             Ірина Бандура 

 


