
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 21 травня 2021 року                                                                                           № 28/12-21 

м.Бурштин 

  

Про створення комісії з інвентаризації  

та розподілу майна, яке перебуває  

на балансі КП «Житловик» 

 

З метою впорядкування обліку комунального майна та підвищення ефективності 

використання об’єктів комунальної власності Бурштинської міської територіальної громади, 

керуючись ст. ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,          

міська рада 

вирішила: 
 

1. Створити комісію з інвентаризації та розподілу майна, яке перебуває на балансі КП 

«Житловик», в складі: 

 Драгун Іван Олексійович - заступник міського голови, голова комісії;    

 Шафран Зіновій Михайлович - директор комунального підприємства «Житловик»; 

 Глезнер Микола Володимирович - головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житловик»; 

 Мельничук Роман Володимирович - начальник водопровідно-каналізаційного 

господарства комунального підприємства «Житловик»; 

 Михайлишин Василь  Миронович - начальник житлово-експлуатаційного 

господарства комунального підприємства «Житловик»; 

 Матіїшин Ганна Іванівна - начальник господарства благоустрою і озеленення 

комунального підприємства «Житловик»; 

 Лотоцький Андрій Мирославович - начальник автотранспортного господарства 

комунального підприємства «Житловик»; 

 Лазоришин Ігор Степанович - юрист комунального підприємства «Житловик»; 

 Петровська Ольга Іванівна - начальник фінансового відділу Бурштинської міської 

ради; 

 Федунків Іванна Мирославівна – головний бухгалтер служби бухгалтерського обліку 

Бурштинської міської ради; 

 Бандура Ірина Ігорівна - завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна Бурштинської міської ради; 

 Савчак Андрій Сергійович - депутат міської ради, голова комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту (за згодою); 

 Карвацький Ігор Зенов’ївич - депутат міської ради, заступник голови комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту (за згодою). 



2. Комісії з інвентаризації та розподілу майна, яке перебуває на балансі КП 

«Житловик», провести інвентаризацію майна, про що скласти відповідні акти, здійснити 

необхідні дії щодо передачі майна у комунальну власність Бурштинської територіальної 

громади в особі Бурштинської міської ради та розподілу такого майна між новоствореними 

комунальними підприємствами. Подати дані акти на розгляд і затвердження Бурштинської 

міської ради. 

3. Відмінити рішення міської ради від 16.04.2021 № 02/11-21 «Про виділ з КП 

«ЖИТЛОВИК» нових юридичних осіб» та відновити його господарську діяльність. 

4. Відновити повноваження директора КП «Житловик» Шафрана Зіновія Михайловича. 

5. Відмінити рішення міської ради від 30.03.2021 № 11/10-21 «Про реорганізацію 

комунального підприємства «Житловик» шляхом виділу житлово-експлуатаційного 

господарства та господарства благоустрою і озеленення». 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Івана 

Драгуна, голову постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

Тетяну  Сенчину та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 


