
 

 

Протокол  

засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  

 

від 08.07.2021р.                                                                             №12 

 
Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

                                                                                               
Присутні: Бардашевський Р.Я., Мацьків В.С., Тріщук О.М., Савчак А.С., Карвацький І.З. 

 

Запрошені: Ірина Бандура – начальник сектору житлово-комунального господарства та обліку 

комунального майна 

Порядок денний: 

 

1. Про оголошення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території Бурштинської міської територіальної громади (Проєкт №2838) 

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

балансі КП «Житловик» (Проєкт №2839) 

3. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Бурштинської міської ради на 2021 рік (Проєкт №2840) 

 

 

СЛУХАЛИ: Про оголошення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території Бурштинської міської територіальної громади (Проєкт №2838) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Бандура – начальник сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

 

 

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

балансі КП «Житловик» (Проєкт №2839) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Бандура – начальник сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   



 

 

2 
Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 
 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Бурштинської міської ради на 2021 рік (Проєкт №2840) 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Бандура – начальник сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд      

сесії Бурштинської міської територіальної громади. 

ГОЛОСУВАННЯ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримався» - 0. 

ПІБ «За» «Проти» «Утримався» 

Савчак Андрій +   

Тріщук Олена +   

Карвацький Ігор +   

Бардашевський Ростислав +   

Мацьків Володимир +   

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                               Андрій   Савчак 

    

Секретар комісії                                                           Олена    Тріщук                    

 

 

 


