
                                                                                   
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 22 лютого 2019 року                                                                                          № 47/68-19 

м.Бурштин 

 

 

Про виконання Програми про дольову участь  

співвласників у поточному та капітальному ремонтах  

багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2018 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 2018 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2018 № 12/44-18 «Про затвердження Програми 

про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних 

будинків м. Бурштин на 2018 рік», керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісій з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства, з питань бюджету та економічного 

розвитку, 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 2018 рік 

взяти до відома (додається). 

  

2. Рішення міської ради від 26.01.2018 № 12/44-18 «Про затвердження Програми про 

дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних 

будинків 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 

 

 

 

 



 

 

Інформація 

про виконання Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2018 рік 

 

 

Програма про дольову участь співвласників у поточному та капітальному 

ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2018 рік затверджена рішенням міської 

ради від 26.01.2018 № 12/44-18 «Про затвердження Програми про дольову участь 

співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин 

на 2018 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) здійснюється 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. 

Загальна сума виділених коштів з міського бюджету на виконання Програми 

становить 90 000,00 грн.: 50 000,00 грн. (рішення міської ради від 20.12.2017 № 02/42-17 

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

04/51-18 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»). Залишок коштів з міського 

бюджету на виконання даної Програми станом на 31.12.2018 становить 48,00 грн. 

Протягом 2018 року було виконано наступні заходи, передбачені Програмою про 

дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних 

будинків 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 

робіт з ремонту 

покрівлі над VІ 

(шостим) 

під’їздом будинку 

№ 11 по вул. 

Коновальця 

№ 10 від 

04.04.2018 

47833,20 23916,60 23916,60 № 158 від 

16.04.2018 

2 співфінансування 

робіт поточного 

ремонту ІІІ 

(третього) під’їзду 

будинку № 17 по 

вул. В. Стуса 

№ 10 від 

04.04.2018 

37 570,80 18 785,40 18 785,40 № 223 від 

15.05.2018 

3 співфінансування 

робіт поточного 

ремонту ІІІ 

(третього) під’їзду 

будинку № 17 по 

вул. В. Стуса – 

№ 10 від 

04.04.2018 

6 500,00 3 250,00 3 250,00 № 621 від 

26.12.2018 



двері внутрішні 

під’їздні 

4 співфінансування 

робіт з ремонту 

покрівлі над І 

(першим) 

під’їздом будинку 

№ 77а по вул. С. 

Бандери 

№ 13 від 

09.10.2018 

88000,00 44000,00 44000,00 № 547 від 

21.11.2018 

 

 

  

 

Завідувач сектору житлово-комунального 

господарства  та   обліку комунального майна                                      І.І.Бандура 

 


