
                                                                                                    

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
Від 5 березня 2015  р                                                                №   09  /52-15                           

м.Бурштин 

Про роботу КП « Капітальне будівництво                                                                    

Бурштинської міської ради» 

 Розглянувши інформацію директора КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради»  Р.Варунківа «Про роботу КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради за 2014 рік»,  враховуючи  висновки постійної депутатської комісії з питань 

будівництва. архітектури та ЖКГ міська рада  

вирішила: 

 1.Інформацію директора  КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради 

«Про роботу КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради за 2014рік», 

Р.Варунківа  взяти до відома. 

 2.Директору  КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради»  
Р.Варунківу посилити технічний нагляд за виконанням підрядних робіт по Програмі 
соціально- економічного і культурного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2015 рік та 
плану природоохоронних заходів місцевого фонду з охорони навколишнього 
середовища по Бурштинській міській раді на 2015рік. 
  3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на голову комісії з питань 

будівництва. архітектури та ЖКГ п.І.Карвацького , та заступника міського голови 

В.Гулика. 

 

Міський  голова                                                          П.Курляк 

 

 

 

 

Інформація про роботу  КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської  міської ради » за 2014 р. 



              Комунальне підприємство «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради»  

є відокремленим структурним підрозділом Бурштинської міської ради . До складу 

підприємства входять 4 штатні одиниці : директор, бухгалтер, інженер технагляду, 

інженер з проектно-кошторисної документації . 

            Сесією Бурштинської міської ради шостого скликання  від 07.02.2014 р. було 

прийнято : 

   1.План природоохоронних заходів місцевих фондів з охорони навколишнього  

природного середовища  на 2014 р. на суму 6.860 тис. грн.   

    2.Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка 

на 2014 р. на суму 2.496 тис.грн. 

           На протязі 2014 р підприємство здійснювало технічний нагляд робіт по програмі 

«Передача об’єктів житлового фонду та гуртожитків у комунальну власність 

територіальної громади м.Бурштин»  між ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та 

Бурштинською міською радою .  

             Також  КП співпрацювало  з Агенцією місцевого розвитку по Стратегії 

соціального партнерства компанії ДТЕК та міста Бурштина». 

                     Під час виконання робіт КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської 

ради»  здійснювався технічний нагляд за будівництвом ,реконструкцією та капітальним 

ремонтом об’єктів будівництва замовником яких виступала Бурштинська міська рада .В  

тому числі проводився контроль за : 

      -  дотриманням проектних рішень ;- вимог нормативних документів ; 

      - якістю та обсягами будівельно-монтажних робіт. 

       Під час виконання робіт надавались рекомендації ,зверталась увага на недоліки , які 

виникали в процесі роботи, контролювалось їх усунення. 

        Протягом звітного року підприємством проводився супровід ,виготовлення, 

проведення експертизи та одержання дозволу на початок будівельних робіт . 

         Доходи Комунального підприємства формуються з коштів , які надходять від 

надання послуг з виготовлення кошторисної документації та проведення технічного 

нагляду за виконані роботи. 

         На протязі 2014 р. підприємство одержало дохід на суму 147754,85 грн. з них з 

місцевого бюджету – 61218,47 грн., від Агенції місцево економічного розвитку – 

16448,19 грн по програмі «Передача об’єктів житлового фонду та гуртожитків у 

комунальну власність територіальної громади м.Бурштин» - 70 088,19. Видатки КП 

складаються в основному з витрат на оплату праці , що становить 144000 грн. Також у 

2014 р Комунальне підприємство збільшило свої видатки ставши платником ПДВ  на 

суму 20 тис грн. Посадовий оклад  працівників  у звітному році становив 1500.00 грн в 

загальному витрати по заробітній платі становили 75 446 грн.  

          Відрахування на соціальні заходи становлять 29.062 грн. 

                 

Директор                                          Варунків Р.І. 

 


