
                                                                                                  

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                                                 

Від  27 грудня 2017 року                                                                                       №  05/43-17 

м. Бурштин 

 

 
Про стан виконання концепції 

теплопостачання м. Бурштин 

 
         Заслухавши інформацію першого заступника Бурштинського міського голови                        

Гулика В.Р. про стан виконання  «Плану заходів щодо розроблення та впровадження 

концепції теплопостачання м. Бурштин», який затверджено рішенням виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради від 23.08.2016 № 161 «Про концепцію 

теплопостачання м. Бурштин», з метою забезпечення надання якісних послуг з 

централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачам м. Бурштин», 

керуючись ст. 13 Закону України «Про теплопостачання», ст. 7 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», врахувавши рекомендації постійних депутатських комісій, міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Інформацію першого заступника міського голови Гулика В.Р. про виконання Плану 

заходів щодо розроблення та впровадження концепції теплопостачання                             

м. Бурштин, затвердженого рішенням виконкому міської ради № 161 від 23.08.2016 

«Про концепцію теплопостачання м. Бурштин» прийняти до відома.  

2. Виконавчому комітету міської ради в термін до 20.01.2018 року завершити 

інвентаризацію міських теплових мереж та підготовити їх до експертної оцінки. 

3. Рекомендувати комітету з управління впровадження проектів стратегії розвитку               

м. Бурштин в термін до 01.02.2018 року вишукати кошти на проведення експертної 

оцінки теплових мереж для подальшого розгляду питання їх передачі. 

4. Директору КП «Житловик» (Марчук В.І.) до 30.12.2017 року надати ВП 

Бурштинська ТЕС інформацію щодо житлового/нежитлового фондів, їхніх обсягів 

споживання теплової енергії та гарячої води у розрізі абонентів та іншу 

інформацію, необхідну для формування та розрахунку тарифів для кінцевих 

споживачів всіх категорій. 

5. Виконавчому комітету міської ради, тимчасовій депутатській комісії 

(Розпорядженням міського голови створити тимчасову депутатську комісію з 

представників постійних депутатських комісій ради за поданням кандидатур 

головами комісій) в термін до 01.04.2018 року завершити підготовчі роботи та 



надати пропозиції міській раді для розгляду питання щодо варіантів передачі до 

01.05.2018 року  міських теплових мереж.  

6. Виконавчому комітету міської ради, тимчасовій депутатській комісії та ПАТ ДТЕК 

«ЗАХІДЕНЕРГО» в термін до 01.04.2018 надати пропозиції міській раді для 

розгляду питання щодо  переходу на прямі угоди із кінцевими споживачами 

теплової енергії ВП Бурштинська ТЕС ПАТ ДТЕК «ЗАХІДЕНЕРГО». 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Гулика В.Р. та голів постійних  комісій ради з питань будівництва, 

архітектури та ЖКГ  Т.Д.Попика , з питань бюджету та економічного розвитку 

В.Л.Рика . 

 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                                      Роксолана Джура 


