
 
Проект рішення 

 

Від 05.05.2021                                              м.Бурштин                                    № 2755  

  

 

Про створення комунального підприємства  

«Житлово-експлуатаційне господарство  

Бурштинської міської ради» 

 

 

 З метою забезпечення надання якісних житлових послуг у багатоквартирних 

будинках, створення комфортних умов проживання мешканців Бурштинської 

територіальної громади, відповідно до ст. 78 Господарського Кодексу України, керуючись 

Законом 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. Створити комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне господарство 

Бурштинської міської ради». 

2. Визначити місцезнаходження комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради»: 77111, Івано-Франківська 

область, Івано-Франківський район, місто Бурштин, вул. В.Стуса, буд.2. 

3. Створити статутний капітал шляхом виділення комунальному підприємству 

«Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» з бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади коштів у розмірі 3 000,00 грн. (три тисячі 

гривень 00 копійок) для формування статутного капіталу. 

4. Призначити виконуючим обов’язків директора комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» до проведення 

конкурсу на призначення директора - Михайлишина Василя Мироновича. 

5. Доручити міському голові укласти договір з виконуючим обов’язків 

директора комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство 

Бурштинської міської ради». 

6. Затвердити Статут комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне 

господарство Бурштинської міської ради» (додається). 

7. Виконуючому обов’язків директора комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» здійснити необхідні заходи, 

пов’язані з державною реєстрацією новоствореної юридичної особи, відповідно до діючого 

законодавства та даного рішення. 

8. Уповноважити виконуючого обов’язків директора комунального 

підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» на 

прийняття майна (активів) шляхом підписання акту приймання-передачі майна. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

10. 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                                                                              І. Бандура 

_________2021 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

_________2021 

 

Юридичний відділ                                                                                              

_________2021 

 

Загальний відділ                                                                                                  

_________2021 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

_________2021 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради  

«Про створення комунального підприємства  

«Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради»» 

 

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

створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство 

Бурштинської міської ради»» є виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Мета та обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення 

 

Метою прийняття проекту рішення Бурштинської міської ради «Про створення 

комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської 

ради»» є забезпечення надання якісних житлових послуг у багатоквартирних будинках, 

створення комфортних умов проживання мешканців Бурштинської територіальної громади, 

шляхом створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство 

Бурштинської міської ради». 

 

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

 

Ст. 78 Господарського Кодексу України, Закон 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 потребує додаткових витрат міського бюджету у розмірі 3 000 

грн. (три тисячі гривень 00 копійок) для формування статутного капіталу. 

 

5. Доповідач: завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

 

  

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 

 

 


