
 

Проект рішення  

 

 

Від 28.04.2021                                                                                                                             № 96 

 

 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету від 25.03.2021 № 44 

«Про погодження інвестиційної програми  

ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ  

«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ»  

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»  

у сфері теплопостачання на 2021 рік» 

 

 

Розглянувши звернення директора ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

Валерія Хом’якова (вих. лист від 20.04.2021 № 17/438) щодо внесення змін до рішень 

виконавчого комітету, відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій 

України від 19.08.2020 № 191 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких 

здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські державні адміністрації», керуючись Законами України «Про 

житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання» та «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 25.03.2021 № 44 «Про 

погодження інвестиційної програми ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «БУРШТИНСЬКА 

ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» у сфері теплопостачання 

на 2021 рік», а саме в розділі 2 «Загальна інформація про інвестиційну програму» 

інформаційної картки ліцензіата до інвестиційної програми на 2021 рік строк реалізації 

інвестиційної програми викласти в такій редакції: «01.01.2021 – 30.09.2021». 

2. Координацію за виконанням даного рішення покласти на сектор житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ростислава Стаська. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Василь Андрієшин  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради  

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.03.2021 № 44 «Про 

погодження інвестиційної програми ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»  

у сфері теплопостачання на 2021 рік»» 

 

 

Даний проект рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.03.2021 № 44 «Про погодження 

інвестиційної програми ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» у сфері теплопостачання на 2021 

рік»» розроблений у зв’язку із зверненням директора ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

Валерія Хом’якова (вих. лист від 20.04.2021 № 17/438) щодо внесення змін до рішень 

виконавчого комітету, та з дотриманням вимог наказу Міністерства розвитку громад та 

територій України від 19.08.2020 № 191 «Про затвердження порядків розроблення, 

погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах 

теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування 

діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська 

та Севастопольська міські державні адміністрації» і Законів України «Про житлово-

комунальні послуги», «Про теплопостачання» та «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

Даним проектом передбачається внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 25.03.2021 № 44 «Про погодження інвестиційної програми ВІДОКРЕМЛЕНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» у сфері теплопостачання на 2021 рік», а саме в розділі 2 «Загальна 

інформація про інвестиційну програму» інформаційної картки ліцензіата до інвестиційної 

програми на 2021 рік строк реалізації інвестиційної програми викласти в такій редакції: 

«01.01.2021 – 30.09.2021» 

 

Реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

Доповідач: завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

 

 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                            І. Бандура 

28.04.2021 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                                            І. Драгун 

28.04.2021 

 

Юридичний відділ                                                                                          А. Пергельський 

28.04.2021 

 

Загальний відділ                                                                                              Л. Сьома 

28.04.2021 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                    Н. Кицела 

28.04.2021 


