
Проєкт рішення міської ради 

 

Від 13.07.2020                                                                                                                       №2110 

 

 

Про надання КП «Житловик»  

дозволу на отримання кредитного  

ліміту на поточний рахунок 

 

 

Розглянувши звернення директора КП «Житловик» Віктора Марчука щодо 

надання КП «Житловик» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок (вих. 

лист від 10.07.2020 № 169), керуючись ст. ст. 26, 60, 70 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міська рада  

вирішила: 

 

1. Надати дозвіл КП «Житловик» код ЄДРПОУ 03346035 на отримання 

кредитного ліміту на поточний рахунок у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570 в 

сумі 1 000 000,00  грн. (один мільйон грн. 00 коп.). 

 

2. Надати повноваження директору КП «Житловик» код ЄДРПОУ 03346035 на 

укладання та підписання від імені підприємства з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» необхідних 

супроводжуючих правочинних документів та документів, пов’язаних з отриманням кредиту. 

 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира Гулика, голову постійної комісії ради з питань бюджету та 

економічного розвитку Володимира Рика та голову постійної комісії ради з питань 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Тараса Попика. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

В. о. першого заступника міського голови, 

завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                          Ірина Бандура 

 

Погоджено: 

 

Начальник фінансового відділу                                                                   Ольга Петровська 

 

Юридичний відділ 



 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про надання КП «Житловик» дозволу 

на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок» 

 

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

КП «Житловик» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок» є 

виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проєкт рішення Бурштинської міської ради «Про надання КП «Житловик» 

дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок» розроблений на основі 

звернення директора КП «Житловик» Віктора Марчука щодо надання КП «Житловик» 

дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок (вих. лист від 10.07.2020 № 

169). 

 

3. Мета прийняття проєкту рішення 

Метою прийняття рішення є поповнення обігових коштів КП «Житловик» та 

покращення розрахунків по платежах до бюджету. 

 

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

Ст. ст. 26, 60, 70 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 

 


