
                                                                              
УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Від 30 червня 2022 року                                                                                            № 06/36-22
м.Бурштин

Про внесення змін до рішення міської ради
від 29.12.2021 року № 162/25-21 «Про безоплатне
прийняття у комунальну власність Бурштинської
територіальної громади об’єкта соціальної інфраструктури
державної  форми власності та об’єктів соціальної
інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

 Розглянувши  звернення  директора  ВП  Бурштинська  ТЕС  АТ  «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО» Вадима Сімакова (вих. лист № 11/397 від  13.06.2022) про внесення змін
до рішення міської ради № 162/25-21, керуючись ст.ст. 25,26,59,60 Закону України «Про
місцеве  самоврядування в  Україні»,  враховуючи рішення  Бурштинської  міської  ради від
30.07.2021  №  06/16-21  «Щодо  умов  прийняття  у  комунальну  власність  Бурштинської
міської  територіальної  громади  об’єкта  соціальної  інфраструктури  державної  форми
власності  та  об’єктів  соціальної  інфраструктури,  що  є  власністю  АТ  «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО», міська рада 

вирішила:

1. Внести  зміни до рішення  Бурштинської  міської  ради  від  29.12.2021 № 162/25-21,
виклавши пункт 2.2 рішення в такій редакції:

«2.2.  Доручити  Бурштинському  міському  голові  Василю  Андрієшину  укласти
договори про пожертву нерухомого майна об’єктів соціальної інфраструктури та рухомого
майна,  призначеного для їх обслуговування,  зазначеного в п.2 даного рішення,  від імені
міської  ради  при  умові  наявності  в  договорах  зобов’язань  АТ «ДТЕК Західенерго»  про
співфінансування  утримання  об’єктів, фінансування  ремонтних  робіт  з  відновлення  та
модернізації системи функціонування басейну, що знаходиться за адресою: м.Бурштин, вул.
Міцкевича, 45 та зобов’язань щодо переходу на орендні відносини по земельних ділянках».

2. Протокол  наради  з  питань,  пов’язаних  із  відновленням та  модернізацією басейну
«Дельфін»  та  його  передачею  до  комунальної  власності  Бурштинської  територіальної
громади від 06.05.2022, за участі:
Василя Андрієшина голови Бурштинської міської ради;
Володимира Чуйка заступника Бурштинського міського голови;
Олега Кобеля директора КП КНП СК «Бурштин»;
Віктора Дибаша керівника дирекції з регіональної політики ДТЕК Енерго;
Вадима Сімакова директора ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС;
Олександра Воронкіна
Ростислава Витриховського

радника департаменту з регіональної політики ДТЕК Енерго;
менеджера із ВМОВ ДТЕК Бурштинська ТЕС;

Володимира Пенянського
Петра Савки
Володимира Рика

керівника департаменту з сервісів ДТЕК Бурштинська ТЕС;
депутата Бурштинської міської ради;
депутата Бурштинської міської ради

є невід'ємною частиною цього рішення.



3. На  виконання  цього  рішення  доручити  Бурштинському  міському  голові  Василю
Андрієшину укласти додаткову угоду до Договору про співпрацю від 30.12.2021, укладеним
між  Бурштинською  міською  радою  та  АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ  «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови  Ростислава  Стаська,  голів  депутатських  комісій  з  питань  комунальної  власності,
житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака та з
питань  фінансів,  бюджету,  планування  соціально-економічного  розвитку,  інвестицій  та
міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину.

Міський голова                                                                     Василь АНДРІЄШИН


