
Проект рішення виконкому 

 

 

 

 

 

Від 16.08.2022                                                                                                                   № 166 

 

 

Про створення комісії з інвентаризації  

водопровідних та каналізаційних мереж  

в с. Дем’янів 

 

З метою ефективного використання комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади, забезпечення стабільної роботи КП «Житловик» та належного 

виконання статутних завдань щодо надання послуг з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, керуючись ст. 29, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Створити комісію з інвентаризації водопровідних та каналізаційних мереж в 

с.Дем’янів, в складі: 

 

Іван Драгун - заступник міського голови, голова комісії; 

Ігор Навроцький - головний спеціаліст, енергоменеджер відділу житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна; 

Степан Вербовський - староста Дем’янівського старостинського округу; 

Василь Клюба - інженер-кошторисник КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради»; 

Любомир Нагірняк - заступник директора КП «Житловик»; 

Володимир Лукаш - головний інженер КП «Житловик»; 

Микола Глезнер - головний бухгалтер КП «Житловик»; 

Роман Андрієшин - майстер дільниці з ремонту водопровідної мережі КП 

«Житловик»; 

Оксана Бельченко - майстер дільниці з обслуговування насосних станцій і 

підземних комунікацій КП «Житловик». 

 

3. Комісії провести інвентаризацію водопровідних та каналізаційних мереж в 

с.Дем’янів, з оформленням відповідного інвентаризаційного опису, який подати на розгляд та 

затвердження Бурштинською міською радою. 

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНРІЄШИН  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

___________2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                              І. Драгун 

___________2022 

 

Юридичний відділ 

___________2022 

 

Начальник загального відділу                                                                          М. Яцик 

___________2022 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                       Н. Кицела 

___________2022 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

«Про створення комісії з інвентаризації водопровідних  

та каналізаційних мереж в с. Дем’янів» 

   

1. Суб’єктом подання проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради «Про створення комісії з інвентаризації водопровідних та каналізаційних мереж 

в с. Дем’янів» є виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Мета прийняття проекту рішення 

КП «Житловик» надає послуги з централізованого водопостачання і 

централізованого водовідведення для споживачів с. Дем’янів. Проте не всі водопровідні і 

каналізаційні мережі знаходяться на балансі КП «Житловик», що унеможливлює їх належне 

обслуговування та проведення ремонтних робіт. 

Метою прийняття проекту рішення є створення комісії з інвентаризації 

водопровідних та каналізаційних мереж в с. Дем’янів, оформлення відповідного 

інвентаризаційного опису, який дасть можливість в подальшому прийняти дані мережі на 

баланс КП «Житловик» для забезпечення їх належної роботи та обслуговування. 

 

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

Ст. ст. 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

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

комунального майна Ірина Герт. 

 

  

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                      Ірина ГЕРТ 

 


