
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                        

Від 26.10. 2021                              м. Бурштин                          № 630 

 

Про створення комісії для безоплатного прийняття  

на баланс Бурштинської міської ради  

та безоплатної передачі на баланс КП «Житловик» 

основних засобів 

 

Відповідно до рішення Бурштинської міської ради від 30.09.2021 № 16/19-21 «Про 

безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» основних засобів, що перебувають у 

власності Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради», 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Створити комісію для безоплатного прийняття на баланс Бурштинської міської 

ради та безоплатної передачі на баланс КП «Житловик» основних засобів в складі: 

Голова комісії:  

Ростислав Стасько - перший заступник міського голови; 

Члени комісії:  

Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна міської ради; 

Марія Назар  - начальник відділу економіки та промисловості міської ради; 

Олена Тріщук  - головний бухгалтер бухгалтерської служби міської ради; 

Ольга Петровська - начальник фінансового відділу міської ради; 

Богдан Мазурик - староста с.Задністрянське; 

Тарас Яцишин - голова комісії з реорганізації комунального підприємства 

«Підприємство житлово-комунального господарства 

с.Задністрянське»; 

Зіновій Шафран - директор КП «Житловик»; 

Микола Глезнер - головний бухгалтер КП «Житловик». 

2. Комісії прийняти безоплатно у власність Бурштинської міської територіальної 

громади в особі Бурштинської міської ради та поставити на баланс Бурштинської міської 

ради основні засоби від Підприємства житлово-комунального господарства с.Задністрянське, 

вказані в пункті 1 рішення Бурштинської міської ради від 30.09.2021 № 16/19-21 «Про 

безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» основних засобів, що перебувають у 

власності Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради», 

та якій безоплатно передати на баланс КП «Житловик» основні засоби, вказані в пункті 2 

даного рішення, з оформленням відповідних актів приймання-передачі. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – відділ  житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Перший заступник міського голови                                                     Ростислав СТАСЬКО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

26.10.2021 

 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                                               Р. Стасько 

26.10.2021 

 

Юридичний відділ                                                                                            

26.10.2021 

 

Загальний відділ                                                                                             

26.10.2021 

 

 


