
Проект рішення міської ради

Від 11.05.2022                                                                                                         № 4518

Про затвердження рішення 
виконавчого комітету від 24.02.2022 № 47 
«Про передачу транспортного засобу на правах 
господарського відання»

Розглянувши рішення виконавчого комітету від 24.02.2022 № 47 «Про передачу
транспортного  засобу  на  правах  господарського  відання»,  з  метою  ефективного
використання  комунального  майна  Бурштинської  територіальної  громади,  забезпечення
стабільної роботи КП «Еко-Сервіс» та належного виконання статутних завдань, керуючись
ст. 136 Господарського  кодексу України, ст.  ст.  25, 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада 

вирішила:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету від 24.02.2022 № 47 «Про передачу
транспортного засобу на правах господарського відання».

2. Передати на правах господарського відання комунальному підприємству «Еко-
Сервіс Бурштинської міської ради» транспортний засіб: сміттєвоз із заднім завантаженням
ВЛІВ  СУПЕР  МЕДІУМ  22-26  MZ 6312  з  поворотним  відвалом,  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 Герт).

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



Підготував:
Головний спеціаліст, енергоменеджер
відділу ЖКГ і обліку комунального майна                                                    І. Навроцький
11.05.2022

Погоджено:
Заступник міського голови                                                                              І. Драгун
11.05.2022

Юридичний відділ                                                                                            А. Пергельський
11.05.2022
                                                                                                           
Загальний відділ                                                                                                 М. Яцик
11.05.2022

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк
11.05.2022

            



Пояснювальна записка
до проекту рішення Бурштинської міської ради 

«Про затвердження рішення виконавчого комітету від 24.02.2022 № 47 «Про передачу
транспортного засобу на правах господарського відання»»

1.  Суб’єктом  подання  проекту  рішення  Бурштинської  міської  ради  «Про
затвердження  рішення  виконавчого  комітету  від  24.02.2022  №  47  «Про  передачу
транспортного засобу на правах господарського відання»» є виконавчий орган Бурштинської
міської ради.

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення.
Даний  проект  рішення  Бурштинської  міської  ради  «Про  затвердження  рішення

виконавчого комітету від 24.02.2022 № 47 «Про передачу транспортного засобу на правах
господарського відання»» розроблений з метою виконання пункту 2 рішення виконавчого
комітету від 24.02.2022 № 47 «Про передачу транспортного засобу на правах господарського
відання».

3. Мета прийняття проєкту рішення
Метою  прийняття  проекту  рішення  є  забезпечення  ефективного  використання

комунального майна Бурштинської територіальної громади, забезпечення стабільної роботи
КП «Еко-Сервіс» та належного виконання статутних завдань.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Ст. 136 Господарського  кодексу України, ст. ст. 25, 26, 60 Закону 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.

Головний спеціаліст, енергоменеджер відділу 
житлово-комунального господарства і                                                                            
обліку комунального майна                                                                              Ігор Навроцький


