
Проект рішення 

 

 

Від 27.10.2021 р.                                                                                                      № 226 

м. Бурштин 

 

 

Про визначення управителя багатоквартирного  

будинку для гуртожитків соціального призначення 

по вул. Будівельників, 2 та Петлюри, 11 в м. Бурштин 

 

 

Керуючись пунктом 6-¹ розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про житловий фонд 

соціального призначення» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  вирішив: 

 

1. Визначити з 01.11.2021 строком на один рік ФОП Хацевича Василя Івановича 

управителем багатоквартирного будинку для гуртожитків соціального призначення по вул. 

Будівельників, 2 та Петлюри, 11 в м. Бурштин. 

2. Визначити уповноважену особу на підписання договору про надання послуги з 

управління багатоквартирним будинком від імені наймачів житлових приміщень (квартир) в 

гуртожитках соціального призначення по вул. Будівельників, 2 та Петлюри, 11 з ФОП 

Хацевичем Василем Івановичем першого заступника міського голови Ростислава Стаська. 

3. Інформацію про управителя, з яким укладено договір про надання послуги, 

довести до відома наймачів житлових приміщень (квартир) в гуртожитках соціального 

призначення по вул. Будівельників, 2 та Петлюри, 11  шляхом розміщення на офіційному веб-

сайті Бурштинської міської ради (відповідальна особа – начальник відділу житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна Ірина Герт) та в кожному 

конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у 

під’їздах будинків та біля них, відповідного оголошення (відповідальна особа – ФОП 

Хацевич Василь Іванович). 

4. Договори найму соціального житла, укладеними з КП «Житловик», вважати 

достроково розірваними з 01.11.2021. 

5. Визначити уповноважену особу на підписання договору найму соціального 

житла між Бурштинською міською радою та наймачами житлових приміщень (квартир) в 

гуртожитках соціального призначення по вул. Будівельників, 2 та Петлюри, 11 першого 

заступника міського голови Ростислава Стаська. 

6. Наймачам житлових приміщень (квартир) в гуртожитках соціального 

призначення по вул. Будівельників, 2 та Петлюри, 11 з 01.11.2021 укласти індивідуальні 

договори на надання комунальних послуг з надавачами комунальних послуг. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ростислава Стаська. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради  

«Про визначення управителя багатоквартирного будинку для гуртожитків соціального 

призначення по вул. Будівельників, 2 та Петлюри, 11 в м. Бурштин» 

 

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

управителя багатоквартирного будинку для гуртожитків соціального призначення по вул. 

Будівельників, 2 та Петлюри, 11 в м. Бурштин» є виконавчий орган Бурштинської міської 

ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проект рішення Бурштинської міської ради «Про визначення управителя 

багатоквартирного будинку для гуртожитків соціального призначення по вул. Будівельників, 

2 та Петлюри, 11 в м. Бурштин» розроблений у зв’язку  реформуванням КП «Житловик». 

 

3. Мета прийняття проекту рішення. 

Метою прийняття даного проекту є забезпечення належного утримання житлових 

будинків соціального призначення та їх прибудинкових територій. 

 

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

Пункт 6-1 розділу VI Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закон 

України «Про житловий фонд соціального призначення» та Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Герт. 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                               Ірина ГЕРТ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

27.10.2021 

 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                                               Р. Стасько 

27.10.2021 

 

Юридичний відділ                                                                                            

27.10.2021 

 

Загального відділ                                                                       

27.10.2021 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                      Н. Кицела 

27.10.2021 

 

 

 

 

 


