
 

 
Бурштинська міська рада                                                                                                                             

Івано-Франківської області                                                                                                 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
Від 14.09.2021                                                м.Бурштин                                                         №166 

       
Про створення спільної комісії щодо 

передачі  об’єкта соціальної 

інфраструктури, що є державною  

формою власності та об’єктів 

соціальної інфраструктури, що 

є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

 

 

Розглянувши лист АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» від 02.09.2021р. № 11/832 «Про створення комісії», відповідно до 

рішення сесій Бурштинської міської ради № 19-9/21 від 02.03.2021 «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади 

об’єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та об’єктів соціальної 

інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та   № 06/16-21від 30.07.2021 

«Щодо умов прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади об’єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та об’єктів 

соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (далі Об’єктів) , з 

метою забезпечення передачі Об’єктів у комунальну власність територіальної громади м. 

Бурштин, відповідно до ст. 1,6 Закону України „Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності”, керуючись  ст. 40 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  виконавчий комітет Бурштинської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Створити спільну комісію (надалі – Комісія) з  питань передачі, а саме:  

 

         -Об’єкта соціальної інфраструктури державної форми власності: 

а) клуб із залом на 800 місць, що розташований за адресою: м. Бурштин,                               

вул.Міцкевича, буд. 47, з рухомим майном, призначеним для його обслуговування. 

   - Об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»: 

а) споруда, споруди спортивні під літ. «І-ІІІ», що знаходиться за адресою: м. Бурштин, вул. 

Міцкевича, буд. 49Г;  

б)павільйон спортивний, що знаходиться за адресою м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 49; 

в ) насосна станція, що знаходиться за адресою м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 49В; 

г)  басейн плавальний, що знаходиться за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 45; 

      2. Затвердити персональний склад Комісії (додаток №1). До складу Комісії залучити 

представників Міністерства енергетики України (за згодою). 



      3. Комісії відповідно до законодавства здійснити заходи щодо прийому-передачі у 

комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади зазначених Об’єктів. 

      4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Василя 

Андрієшина.  

 

 

         

Міський голова                                                     Василь  Андрієшин 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ДОДАТОК 

                                                                                                                    до рішення виконавчого 

                                                                                                          комітету № 166 

         від  14.09. 2021 року 

 

Склад комісії 

з  питань передачі об’єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та 

об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». 

 

 

1. Володимир Чуйко - заступник міського голови, голова комісії. 

2. Галина Олексин    - головний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту, секретар  

                                      комісії. 

 

                                                             Члени робочої групи: 

3. Тетяна Демидюк - керівник з департаменту фінансів та інвестицій ДТЕК; 

4. Володимир Пенянський- керівник департаменту сервісів; 

5. Ростислав Витриховський - менеджер зі взаємодії з місцевими органами влад 

 Бурштинської ТЕС; 

6. Марія Козар - начальник відділу у справах молоді та спорту, депутат Бурштинської 

міської ради; 

7. Іван Туз - директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради»; 

8. Андрій Пергельський - головний спеціаліст юридичного відділу; 

9. Ірина Бандура – начальник відділу житлово-комунального господарства і 

     обліку комунального майна; 

10. Ольга Петровська - начальник фінансового відділу; 

11. Руслана Шевчук - директор ПК «Прометей» (за згодою); 

12.Ростислав Бардашевський – депутат Бурштинської міської ради (за згодою); 

13.Ігор Карвацький – депутат Бурштинської міської ради (за згодою); 

14. Андрій Савчак – депутат Бурштинської міської ради (за згодою); 

15. Тетяна Сенчина – депутат Бурштинської міської ради (за згодою); 

16. Володимир Рик – депутат Бурштинської міської ради (за згодою); 

17. Петро Ковальчук - депутат Бурштинської міської ради (за згодою); 

18. Ольга Король- депутат Бурштинської міської ради (за згодою); 

19. Володимир Магаль - депутат Івано-Франківської обласної ради (за згодою); 

20. Андрій Івськів - депутат Івано-Франківської обласної ради (за згодою); 

   21. Представник Міністерства енергетики України (за згодою). 

 

 

 

                                  

Керуючий справами виконавчого комітету                                               Надія Кицела 

 


