
 

 

                                                                                
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 травня 2020 року                                                                                             № 14/96-20 

м.Бурштин 

 

Про виконання Програми про дольову участь  

співвласників у поточному та капітальному ремонтах  

багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2019 рік 

 

Заслухавши інформацію завідувача сектору житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна про виконання Програми про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2019 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 28.11.2018 № 17/62-18 «Про затвердження Програми 

про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних 

будинків м. Бурштин на 2019 рік», керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації постійних депутатських комісій, 

міська рада 

вирішила: 

 

1. Інформацію завідувача сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна про виконання Програми про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2019 рік 

взяти до відома (додається). 

  

2. Рішення міської ради від 28.11.2018 № 17/62-18 «Про затвердження Програми про 

дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних 

будинків м. Бурштин на 2019 рік» вважати таким, що виконане та зняти з контролю. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Роксолана Джура 

 

 

 



  

 

 

Інформація 

про виконання Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2019 рік 

 

Програма про дольову участь співвласників у поточному та капітальному 

ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2019 рік затверджена рішенням міської 

ради від 28.11.2018 № 17/62-18  «Про затвердження Програми про дольову участь 

співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин 

на 2019 рік».  

Дана Програма спрямована на підтримання експлуатаційних показників 

багатоквартирних будинків, заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і 

обладнання будівель з метою попередження передчасного зносу чи у зв'язку з їх фізичною 

зношеністю, покращення загального технічного стану будівлі і благоустрою прибудинкової 

території. 

Фінансування робіт з проведення поточного та капітального ремонтів в будинку 

(під’їзді) згідно заяв зареєстрованих до 28.11.2018 здійснювалося наступним чином:  

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

законодавства – не менше 50 % від вартості робіт; 

 – кошти міського бюджету м. Бурштин – не більше 50 % від вартості робіт. 

Фінансування робіт з проведення поточного та капітального ремонтів в будинку 

(під’їзді) здійснювалося наступним чином:  

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

законодавства – не менше 60 % від вартості робіт; 

 – кошти міського бюджету м. Бурштин – не більше 40 % від вартості робіт. 

Загальна сума виділених коштів з міського бюджету на виконання Програми 

становить 127 649,80 грн.  

Залишок коштів з міського бюджету на виконання даної Програми станом на 

31.12.2019 становить 0,00 грн. 

Протягом 2019 року було виконано наступні заходи, передбачені Програмою про 

дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних 

будинків м. Бурштин на 2019 рік: 

№ 

з/п 

Заходи Загальна 

вартість робіт, 

грн. 

Сума 

співфінансуван

ня коштом 

міського 

бюджету, 

грн. 

Сума 

співфінансуванн

я коштом 

співвласників, 

грн. 

1 співфінансування робіт з 

ремонту покрівлі над  ІІІ, 

ІV, V під’їздами будинку 

№ 6 по вул. С. Стрільців 

37 648,80 18 824,40 18 824,40 

2 співфінансування робіт з 

ремонту покрівлі над І 

(першим) під’їздом 

будинку № 15 по вул. 

Стефаника 299 917,00 89 917,00 

210 000,00 

(180 000,00 - 

обласна 

субвенція 

15 000,00 - 

співвласники 

15 000,00 - 

депутатський 

фонд)  

3 співфінансування робіт з 

ремонту покрівлі над І 

(першим) під’їздом 

47 271,00 18 908,40 28 362,60 



будинку № 2 по вул. О. 

Басараб 

Всього: 384 836,80 127 649,80 257 187,00 

 

 

 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                Ірина  Бандура 


