
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                       

Від 08.12.2022                                   м. Бурштин                                        № 594 

 

 

Про створення комісій для  

безоплатної передачі  

комунального майна 

 

З метою виконання рішень Бурштинської міської ради від 25.11.2022 № 22/40-22 

«Про передачу майна на правах оперативного управління», від 25.11.2022 № 23/40-22 «Про 

передачу майна на правах оперативного управління» та від 25.11.2022 № 26/40-22 «Про 

безоплатну передачу нерухомого майна на баланс відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків Бурштинської міської ради», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Створити комісію для передачі на правах оперативного управління 

комунальному підприємству «Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб 

«Бурштин» Бурштинської міської ради» нерухомого майна, зазначеного в пункті 1 рішення 

Бурштинської міської ради від 25.11.2022 № 22/40-22 «Про передачу майна на правах 

оперативного управління», в складі: 

 

Володимир Чуйко - заступник міського голови, голова комісії; 

Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна; 

Марія Козар - начальник відділу у справах молоді та спорту; 

Лілія Скибчук - в.о. головного бухгалтера бухгалтерської служби; 

Олег Кобель - директор КП КНП «СК Бурштин»; 

Надія Мацевко - головний бухгалтер КП КНП «СК Бурштин». 

1.1. Комісії передати на правах оперативного управління комунальному 

підприємству «Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» 

Бурштинської міської ради» нерухоме майно, зазначене в пункті 1 рішення Бурштинської 

міської ради від 25.11.2022 № 22/40-22 «Про передачу майна на правах оперативного 

управління», з оформленням відповідних актів приймання-передачі. 

2. Створити комісію для передачі на правах оперативного управління 

комунальному некомерційному підприємству «Плавальний басейн «Дельфін» 

Бурштинської міської ради» нерухомого майна, зазначеного в пункті 1 рішення 

Бурштинської міської ради від 25.11.2022 № 23/40-22 «Про передачу майна на правах 

оперативного управління», в складі: 

Володимир Чуйко - заступник міського голови, голова комісії; 

Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна; 

Марія Козар - начальник відділу у справах молоді та спорту; 

Лілія Скибчук - в.о. головного бухгалтера бухгалтерської служби; 

Олександр Новіцький - директор КНП «Плавальний басейн «Дельфін». 



2.1. Комісії передати на правах оперативного управління комунальному 

некомерційному підприємству «Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» 

нерухоме майно, зазначене в пункті 1 рішення Бурштинської міської ради від 25.11.2022 № 

23/40-22 «Про передачу майна на правах оперативного управління», з оформленням 

відповідних актів приймання-передачі. 

3. Створити комісію для безоплатної передачі на баланс відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради нерухомого майна, зазначеного в 

пункті 1 рішення Бурштинської міської ради від 25.11.2022 № 26/40-22 «Про безоплатну 

передачу нерухомого майна на баланс відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради», створити комісію в складі: 

Володимир Чуйко - заступник міського голови, голова комісії; 

Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна; 

Лілія Скибчук - в.о. головного бухгалтера бухгалтерської служби; 

Тетяна Зорій  - начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків; 

Оксана Дудник  - в.о. головного бухгалтера відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків. 

3.1. Комісії безоплатно передати на баланс відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків Бурштинської міської ради нерухоме майно, зазначене в пункті 1 рішення 

Бурштинської міської ради від 25.11.2022 № 26/40-22 «Про безоплатну передачу 

нерухомого майна на баланс відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради», з оформленням відповідних актів приймання-передачі. 

4. Координацію за виконанням даного розпорядження покласти відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

5. 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 

 

Загальний відділ                                                                          

______________2022 
 


