
                                                                                                                                                                         Проект рішення  

Від 15.09.2021                                                                                                       № 3180 

 

Про передачу екскаватора-навантажувача  

з навісним обладнанням на правах  

господарського відання КП «Житловик» 

 

    З метою надання якісних послуг мешканцям Бурштинської міської територіальної 

громади та підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності, 

керуючись ст. 136 Господарського кодексу України, ст. ст. 25, 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту,  міська рада 

вирішила: 

           1.Передати на правах господарського відання комунальному підприємству 

«Житловик» екскаватор-навантажувач з навісним обладнанням марка JCB модель 

3CX SITEMASTER, номер шасі: JCB3CX4ТРМ3001093. 

           2.Закріпити на правах господарського відання комунальному підприємству 

«Житловик» екскаватор-навантажувач з навісним обладнанням марка JCB модель 

3CX SITEMASTER, номер шасі: JCB3CX4ТРМ3001093, який є комунальною 

власністю Бурштинської міської територіальної громади. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура).  

             4.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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

Гол.спеціаліст відділу  

економіки і промисловості                                                               Н.Тринчук    15.09.21 

 

Погоджено: 

Перший заст. міського голови                                                          Р.Стасько     15.09.21 

Начальник відділу ЖКГ 

 і обліку комунального майна                                                           І. Бандура     15.09.21 

 

 

Нач. загального відділу                                                                      М.Яцик        15.09.21  

 

Юридичний відділ                                                                               ___________ 15.09.21  

  

 Секретар міської ради                                                                        Р.Іванюк          15.09.21 

 

 

  

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  проєкту рішення Бурштинської міської ради  

  

«Про передачу екскаватора-навантажувача з навісним обладнанням на правах 

господарського відання КП «Житловик»» 

 

 

 

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

екскаватора-навантажувача з навісним обладнанням на правах господарського відання КП 

«Житловик»» на чергове засідання міської  ради є відділ економіки і промисловості  

міської ради. 

 

2.   Розробником  проєкту рішення та  відповідальною особою за супровід  даного проєкту  

рішення є гол.спеціаліст відділу економіки і промисловості Наталія Тринчук. 

 

3. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення.  

Даний проєкт рішення Бурштинської міської ради «Про передачу екскаватора-

навантажувача з навісним обладнанням на правах господарського відання КП 

«Житловик»» розроблено для підвищення ефективності використання об’єктів 

комунальної власності Бурштинської міської територіальної громади. 

 

4. Мета прийняття проекту рішення.  

Метою прийняття даного проекту рішення є  передача на правах господарського відання 

транспортних засобів КП «Житловик» для налагодження роботи  та виконання ним своїх 

статутних завдань щодо надання мешканцям населених пунктів Бурштинської міської 

територіальної громади якісних житлово-комунальних послуг.  

 

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

Ст. 136 Господарського кодексу України, ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  

 

6. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету.  

 

 

 

 Гол. спеціаліст відділу економіки і промисловості                                       Наталія Тринчук 

 

  
 

 


