
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                       

Від 11.08.2022                                   м. Бурштин                                                       №375 

 

 

Про створення комісії для безоплатного  

прийняття в комунальну власність  

Бурштинської міської територіальної громади  

в особі Бурштинської міської ради  

нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

 

На виконання п.2 рішення Бурштинської міської ради від 30.06.2022 № 08/36-22 

«Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради нерухомого майна АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО»», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

1. Створити комісію в складі: 

Володимир Чуйко - заступник міського голови, голова комісії; 

Іван Драгун - заступник міського голови, заступник голови комісії; 

Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна, секретар комісії; 

Марія Козар - начальник відділу у справах молоді та спорту; 

Андрій Пергельський - головний спеціаліст юридичного відділу; 

Іванна Федунків - в.о. головного бухгалтера бухгалтерської служби; 

Володимир Пенянський - керівник департаменту із сервісів ДТЕК Бурштинської 

ТЕС (за згодою); 

Тетяна Демидюк - керівник департаменту планування та інвестицій ДТЕК 

Бурштинської ТЕС (за згодою); 

Ростислав Витриховський - менеджер по взаємодії з місцевими органами влади 

ДТЕК Бурштинської ТЕС (за згодою). 

2. Комісії з безоплатного прийняття в комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради нерухомого майна АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», вказаного в пункті 1 рішення Бурштинської міської ради від 

30.06.2022 № 08/36-22 «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 

власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради 

нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»», оформити відповідний акт приймання-

передачі, який подати на розгляд та затвердження міською радою. 

3. Координацію за виконанням даного розпорядження покласти відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Володимира Чуйко. 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНРІЄШИН 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

______________2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                              В. Чуйко 

______________2022 

 

Юридичний відділ 

______________2022 

 

Начальник загального відділу                                                                         М. Яцик 

______________2022 
 


