
       

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

30.07.2021 року  № 

Про затвердження протоколу засідання 
конкурсної комісії для проведення конкурсу 
з призначення управителя багатоквартирних
будинків Збаразької міської ради

      Відповідно до Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу
на  визначення  виконавця  послуг  з  управління  будинками  житлового  фонду
Збаразької  міської  ради,  затвердженого  рішенням  виконавчого  комітету
Збаразької міської ради від 28.05.2021 р. № 118 “Про проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирних будинків Збаразької  міської  ради”,
відповідно до пункту 5 статті 13 Закону України “Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку”, Закону України “Про житлово-
комунальні  послуги”  та  Порядку  проведення  конкурсу  з  призначення
управителя  багатоквартирного  будинку,  затвердженого  наказом  Міністерства
регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства
України від 13.06.2016 № 150, керуючись статтями 30, 52 Закону України “Про
місцеве  самоврядування  в  Україні”, враховуючи  звернення  від  жителів
багатоквартирного  будинку  №  66   по  вул.  Грушевського  міста  Збараж  від
13.07.2021 р., виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити  протокол  засідання  конкурсної  комісії  про  проведення
конкурсу  з  призначення  управителя  багатоквартирних  будинків  Збаразької
міської ради (додається). 

2. Визнати конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків
Збаразької  міської  ради  таким,  що  не  відбувся  у  зв’язку  з  відсутністю
конкурсних пропозицій.

3. Визнати  Додаток № 1 до рішення виконавчого комітету міської ради
від 28.05.2021 р. № 118 “Про проведення конкурсу з призначення управителя
багатоквартирних  будинків  Збаразької  міської  ради”,  таким  ,  що  втратив
чинність та затвердити Перелік об’єктів конкурсу на призначення управителя
багатоквартирних будинків Збаразької міської ради (додаток).



4.Визнати  додаток  №1  до  конкурсної  документації  для  проведення
конкурсу  з  призначення  управителя  багатоквартирних  будинків  Збарзаької
міської  ради  затвердженого рішення  виконавчого комітету міської  ради від
28.05.2021  р.  №  118  “Про  проведення  конкурсу  з  призначення  управителя
багатоквартирних  будинків  Збаразької  міської  ради”,  таким  ,  що  втратив
чинність та затвердити його в новій редакції (додається).

4.  Оголосити  повторно  конкурс  з  призначення  управителя
багатоквартирних будинків Збаразької міської ради.

5.  Опублікувати в  засобах  масової  інформації  та  на  офіційному сайті
Збаразької  міської  ради  оголошення  про  повторне  проведення  конкурсу  з
призначення управителя багатоквартирних будинків Збаразької міської ради.


