
                                 Проект рішення 

 

 

       19 .07.2021                                                                            №2951  

 

  

Про створення тимчасової контрольної комісії 

Бурштинської міської ради з питань перевірки 

відповідності чинному законодавству рішення виконавчого 

комітету міської ради від 24.06.2021 року № 95 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, її 

транспортування, постачання та послуги з постачання 

гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

 

             Враховуючи чисельні звернення-вимоги жителів громади (споживачів теплової 

енергії) щодо скасування  рішення виконавчого комітету міської ради від 24.06.2021 року 

№ 95 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та 

послуги з постачання гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 

СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», з метою вивчення та оцінки підстав прийняття  

виконкомом зазначеного рішення, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламентом Бурштинської міської ради VIIІ скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від  18 грудня 2020 року № 41/2-20 (із змінами та 

доповненнями), міська рада 

 

                                                                  ВИРІШИЛА: 

1. Створити тимчасову контрольну комісію Бурштинської міської ради з вивчення та 

оцінки підстав прийняття виконкомом міської ради рішення № 95 від 24.06.2021 року 

«Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та 

послуги з постачання гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 

СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».  

2.       Обрати тимчасову контрольну комісію Бурштинської міської ради з вивчення та 

підстав прийняття виконкомом міської ради рішення № 95 від 24.06.2021 року «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та послуги з 

постачання гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» у складі: 

голова комісії  - 

заступник голови комісії – 

члени комісії   -  

                              

 Завданням комісії визначити наступне: 

-витребувати та вивчити матеріали виконання пункту 1 рішення     виконкому міської ради 

№ 1 від 28.01.2021 року; 

- витребувати та вивчити матеріали – результати роботи робочої групи  створеної 

розпорядженням міського голови № 305 від 31.05.2021 року; 

-вивчення складових встановленого тарифу; 

-моніторинг прийняття та реалізації управлінських рішень виконавчих органів ; 

-моніторинг дотримання рішень ради та чинного законодавсства України з питань 

встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги органами місцевого 

самоврядування; 

-встановлення та вивчення причин негативного сприйняття споживачами рішення 

виконавчого комітету ради з даного питання; 



3.Надати тимчасовій контрольній комісії Бурштинської міської ради з вивчення та оцінки 

підстав прийняття виконкомом міської ради рішення № 95 від 24.06.2021 року «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та послуги з 

постачання гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» наступні додаткові права в межах чинного законодавства: 

-одержувати і перевіряти, відповідно до завдань комісії всі необхідні документи (в тому 

числі фінансові), які прийняті органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями; 

-залучати для виконання покладених на неї завдань фахівців та експертів.  

-звернутися до головного управління Держпродспоживслужби України в Івано-

Франківскій області про проведення (здійснення) державного нагляду (контролю)  при 

прийнятті рішення виконкому міської ради № 95 від 24.06.2021 року «Про встановлення 

тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та послуги з постачання 

гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО».  

4.      Зобов’язати голову тимчасової контрольної комісії _____________ надати звіт про 

роботу комісії на розгляд Бурштинської міської ради протягом місяця з дня прийняття 

рішення. 

5.         Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії ради 

з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту 

Володимира Федорняка та секретаря ради Романа Іванюка. 

 

 

Міський голова                                                    Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту:                                                                   фракція ПП «ВО БАТЬКІВЩИНА» 

  

Голова фракції, депутат міської ради                                                          Тетяна Сенчина  

 

Погоджено:  

Заступник міського голови                                                                            Іван Драгун  

  

Юридичний відділ                                                                          ________________________  

 

Начальник загального відділу                                                                        Марія Яцик  

 

Секретар ради                                                                                                   Роман Іванюк  

 



                                             

                                                                 Пояснювальна записка    

                                                                                                                                                                      

до проекту рішення Бурштинської  міської ради «Про створення тимчасової 

контрольної комісії Бурштинської міської ради з питань перевірки відповідності 

чинному законодавству рішення виконавчого комітету міської ради від 24.06.2021 

року № 95 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, 

постачання та послуги з постачання гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». 

 

1.Суб’єктом подання проекту рішення Бурштинської міської ради «Про створення 

тимчасової контрольної комісії Бурштинської міської ради з питань перевірки 

відповідності чинному законодавству рішення виконавчого комітету міської ради від 

24.06.2021 року № 95 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортуння, 

постачання та послуги з постачання гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» є фракція ПП «ВО 

БАТЬКІВЩИНА» у міській раді. 

 

2. Мета та обгрунтування необхідності прийняття проекту рішення 

           Метою прийняття проекту рішення  Бурштинської міської ради «Про створення 

тимчасової контрольної комісії Бурштинської міської ради з питань перевірки 

відповідності чинному законодавству рішення виконавчого комітету міської ради від 

24.06.2021 року № 95 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, 

постачання та послуги з постачання гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» є забезпечення відкритості та 

законності в прийнятті органами місцевого самоврядування нормативно-правових актів в 

сфері встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги. 

 

3.Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

          Рішення Бурштинської міської  ради від 26.04.2018 року № 02/51-18 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання гарячої 

води та послуги з централізованого опалення», Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження 

порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 

комунальні послуги, поданих для їх встановлення», Постанова К М України від 

01.06.2011 № 869 «Про забезпечення  єдиного підходу до формування тарифів на 

комунальні послуги» (із змінами), Закони України: «Про теплопостачання», «Про 

житлово-комунальні послуги». 

 

4.Фінансово-економічне обгрунтування. 

         Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

5. Доповідач: голова фракції ПП «ВО БАТЬКІВЩИНА» у міській раді, депутат міської 

ради Тетяна Сенчина. 

 

Голова фракції ПП «ВО БАТЬКІВЩИНА» у міській раді,  

депутат міської ради                                                                                        


