
 

 

Проект рішення міської ради 

 

Від 23.01.2019 р.                                                                                         № 1497 

 

 

Про виконання Програми співфінансування  

заходів із заміни вікон та дверей у багатоквартирних  

будинках м. Бурштин на 2018 рік  

 

Заслухавши інформацію завідувача сектору житлово-комунального господарства 

і обліку комунального майна про виконання Програми співфінансування заходів із заміни 

вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2018 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 26.01.2018 № 13/44-18 «Про затвердження Програми 

співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Бурштин 

на 2018 рік», керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

вирішила: 

 

1. Інформацію завідувача сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна про виконання Програми співфінансування заходів із заміни вікон та 

дверей у багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2018 рік взяти до відома (Додаток 1). 

  

2. Рішення міської ради від 26.01.2018 № 13/44-18 «Про затвердження Програми 

співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Бурштин 

на 2018 рік» вважати таким, що виконане та зняти з контролю. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 

В. Гулика 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Роксолана Джура 

 

 

 

 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                                                В. Гулик 

 

Юридичний відділ 

 

Начальник фінансового відділу                                                                       О. Петровська 

 

Головний бухгалтер міської ради                                                                    І. Федунків                 

 

Підготувала: 

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 



Додаток 1 

 

 

Інформація 

про виконання Програми співфінансування заходів 

із заміни вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2018 рік 

 

 

Програма співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у багатоквартирних 

будинках м. Бурштин на 2018 рік затверджена рішенням міської ради від 26.01.2018 № 13/44-

18 «Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2018 рік». Основною метою даної Програми є 

стимулювання співвласників багатоквартирних будинків м. Бурштин до запровадження 

енергоефективних заходів, ефективного використання енергетичних ресурсів та покращення 

житлових умов мешканців багатоквартирних житлових будинків. 

Фінансування робіт із заміни вікон та/або дверей в багатоквартирному будинку 

(під’їзді) здійснювалося наступним чином: 

– кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного 

законодавства – не менше 50 % від вартості вікон та/або дверей; 

 – кошти міського бюджету м. Бурштин – не більше 50 % від вартості вікон та/або 

дверей. 

Загальна сума виділених коштів з міського бюджету на виконання Програми 

становить 120 000,00 грн.: 50 000,00 грн. (рішення міської ради від 20.12.2017 № 02/42-17 

«Про міський бюджет на 2018 рік»), 40 000,00 грн. (рішення міської ради від 26.04.2018 № 

04/51-18 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»), 30 000,00 грн. (рішення 

міської ради від 31.07.2018 № 01/57-18 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 

рік»). Залишок коштів з міського бюджету на виконання даної Програми станом на 

31.12.2018 становить 0,00 грн. 

Протягом 2018 року було виконано наступні заходи, передбачені Програмою 

співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Бурштин 

на 2018 рік: 

 

№ 

з/

п 

Заходи Протокол 

засідання 

комісії зі 

співфінан

сування 

Загальна 

вартість 

робіт, 

грн. 

Сума 

співфінансу

вання 

коштом 

співвласни

ків, 

грн. 

Сума 

співфінансу

вання 

коштом 

міського 

бюджету, 

грн. 

№ і дата 

розпорядж

ення «Про 

фінансуван

ня товарів, 

робіт та 

послуг» 

1 співфінансування 

заміни вікон та 

дверей в V-му 

(п’ятому) під’їзді 

будинку № 14 по 

вул. С. Стрільців 

№ 5 від 

19.02.2018 

17100,00 8550,00 8550,00 № 158 від 

16.04.2018 

2 співфінансування 

заміни вікон та 

дверей в VІ-му 

(шостому) під’їзді 

будинку № 14 по 

вул. С. Стрільців 

№ 6 від 

22.02.2018 

16750,00 8375,00 8375,00 № 223 від 

15.05.2018 

3 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в V 

(п’ятому) під’їзді 

будинку № 12 по 

№ 7 від 

28.02.2018 

6900,00 3450,00 3450,00 № 146 від 

05.04.2018 



вул. Р. Шухевича 

4 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в будинку 

№ 2 по вул. С. 

Стрільців 

№ 7 від 

28.02.2018 

5900,00 2950,00 2950,00 № 122 від 

23.03.2018 

5 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в VІІ 

(сьомому) під’їзді 

будинку № 6 по 

вул. В. Стуса 

№ 7 від 

28.02.2018 

7200,00 3600,00 3600,00 № 146 від 

05.04.2018 

6 співфінансування 

заходів із заміни 

вікон та дверей в 

будинку № 3 по 

вул. С. Стрільців 

№ 7 від 

28.02.2018 

20090,00 10045,00 10045,00 № 216 від 

11.05.2018 

7 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в ІV 

(четвертому) 

під’їзді будинку 

№ 6 по вул. С. 

Стрільців 

№ 7 від 

28.02.2018 

6800,00 3400,00 3400,00 № 122 від 

23.03.2018 

8 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в ІІ 

(другому) під’їзді 

будинку № 9 по 

вул. С. Стрільців 

№ 8 від 

06.03.2018 

6900,00 3450,00 3450,00 № 158 від 

16.04.2018 

9 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в VІ 

(шостому) під’їзді 

будинку № 9 по 

вул. Коновальця 

№ 8 від 

06.03.2018 

7050,00 3525,00 3525,00 № 122 від 

23.03.2018 

10 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в І 

(першому) під’їзді 

будинку № 5 по 

вул. В. Стуса 

№ 8 від 

06.03.2018 

6900,00 3450,00 3450,00 № 146 від 

05.04.2018 

11 співфінансування 

заходів із заміни 

вікон та дверей в 

ІІІ (третьому) 

під’їзді будинку 

№ 17 по вул. В. 

Стуса 

№ 8 від 

06.03.2018 

25065,00 12532,50 12532,50 № 216 від 

11.05.2018 

12 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в VІІІ 

(восьмому) 

під’їзді будинку 

№ 6 по вул. В. 

Стуса 

№ 8 від 

06.03.2018 

7200,00 3600,00 3600,00 № 146 від 

05.04.2018 



13 співфінансування 

заходів із заміни 

вікон в V 

(п’ятому) під’їзді 

будинку № 6 по 

вул. С. Стрільців 

№ 9 від 

13.03.2018 

9950,00 4975,00 4975,00 № 216 від 

11.05.2018 

14 співфінансування 

заходів із заміни 

вікон в ІV 

(четвертому) 

під’їзді будинку 

№ 6 по вул. С. 

Стрільців 

№ 9 від 

13.03.2018 

10500,00 5250,00 5250,00 № 158 від 

16.04.2018 

15 співфінансування 

заходів із заміни 

вікон в І 

(першому) під’їзді 

будинку № 13 по 

вул. Калуська 

№ 11 від 

27.04.2018 

7782,00 3891,00 3891,00 № 351 від 

08.08.2018 

16 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в ІІІ 

(третьому) під’їзді 

будинку № 12 по 

вул. Р. Шухевича 

№ 11 від 

27.04.2018 

6900,00 3450,00 3450,00 № 317 від 

16.07.2018 

17 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в VІІ 

(сьомому) під’їзді 

будинку № 13 по 

вул. В. Стуса 

№ 11 від 

27.04.2018 

6900,00 3450,00 3450,00 № 317 від 

16.07.2018 

18 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в VІІ 

(сьомому) під’їзді 

будинку № 5 по 

вул. В. Стуса 

№ 11 від 

27.04.2018 

6900,00 3450,00 3450,00 № 473 від 

12.10.2018 

19 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в VІ-му 

(шостому) під’їзді 

будинку № 4 по 

вул. Р. Шухевича 

№ 11 від 

27.04.2018 

6900,00 3450,00 3450,00 № 465 від 

09.10.2018 

20 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в ІV 

(четвертому) 

під’їзді будинку 

№ 10 по вул. С. 

Стрільців 

№ 11 від 

27.04.2018 

6900,00 3450,00 3450,00 № 317 від 

16.07.2018 

21 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в V 

(п’ятому) під’їзді 

будинку № 6 по 

вул. В. Стуса 

№ 11 від 

27.04.2018 

7200,00 3600,00 3600,00 № 317 від 

16.07.2018 



22 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в ІV 

(четвертому) 

під’їзді будинку 

№ 22 по вул. В. 

Стуса 

№ 11 від 

27.04.2018 

8000,00 4000,00 4000,00 № 317 від 

16.07.2018 

23 співфінансування 

заходів із заміни 

вікон в ІІІ 

(третьому) під’їзді 

будинку № 8 по 

вул. Калуська 

№ 11 від 

27.04.2018 

16600,00 8300,00 8300,00 № 317 від 

16.07.2018 

24 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в ІІІ-му 

(третьому) під’їзді 

будинку № 4 по 

вул. Р. Шухевича 

№ 12 від 

04.06.2018 

6900,00 3450,00 3450,00 № 465 від 

09.10.2018 

25 співфінансування 

заходів із заміни 

дверей в VІІІ 

(восьмому) 

під’їзді будинку 

№ 13 по вул. В. 

Стуса 

№ 14 від 

02.11.2018 

7300,00 4943,50 2 356,50 № 621 від 

26.12.2018 

 


