
Проєкт рішення міської ради 

 

 

 

 

Від 23.10.2019                                                                                          № 1781 

 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття  

у власність територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка 

в особі Бурштинської міської ради та на баланс  

Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, 

придбаних в рамках реалізації проєкту «Безпечне місто»  

Програми соціального партнерства компанії ДТЕК та м. Бурштин  

 

 

Розглянувши звернення голови правління АМЕР Прикарпаття О. В. Шаган (вхід. 

лист № 1307/02-27 від 06.05.2019) щодо прийняття на баланс Бурштинської міської ради 

локальної мережі та обладнання, яке було використане для побудови локальної мережі, та 3 

(трьох) відеокамер, керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» міська рада  

вирішила: 

 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття у власність територіальної громади м. 

Бурштин і с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської 

ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації проєкту «Безпечне місто» 

Програми соціального партнерства компанії ДТЕК та м. Бурштин (Додаток 1). 

  

2. Міському голові своїм розпорядженням створити комісію, якій прийняти 

безоплатно та поставити на баланс Бурштинської міської ради матеріальні цінності, придбані 

в рамках реалізації проєкту «Безпечне місто» Програми соціального партнерства компанії 

ДТЕК та м. Бурштин (Додаток 1), з оформленням акту приймання-передачі. 

  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

ради з питань бюджету та економічного розвитку В. Рика, голову постійної комісії ради з 

питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Т. Попика та 

першого заступника міського голови В. Гулика. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Роксолана Джура 

 

 

 

Підготувала: 

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови                                                                В. Гулик  

 

Головний бухгалтер міської ради                                                                    І. Федунків                 

 

Юридичний відділ                                                                         

 



 

Додаток 1 

 

 

Перелік матеріальних цінностей, 

придбаних в рамках реалізації проєкту «Безпечне місто» 

Програми соціального партнерства компанії ДТЕК та м. Бурштин 

 

 

№ з/п Назва Одиниця 

вим. 

Кількість Сума, 

 грн. без ПДВ 

1 Кабель ОКТк (1,0) ДП4Е1 м 8133,0 37 275,83 

2 Кабель ОКТк (1,0) ДП8Е1 м 3440,0 21 786,67 

3 Відеокамера Hikvision DS-

2CD4A26FWD-IZS/P 

шт. 3,0 45 800,00 

4 Блок живлення DH-PFM320D-

015 

шт. 3,0 1 800,00 

5 Оптичний термінал ONU 

1001WZ 

шт. 3,0 3 300,00 

6 Кабель КПВ-ВП 4х2х0,51 UTP-

cat5E Одескабель 

м 200,0 1 541,67 

7 Гермобокс 300*300*120 шт. 34,0 17 283,33 

8 Автомат АББ Basic 1p 06A 

BMS411-C06 

шт. 3,0 362,50 

9 Траверса оцинкована LO5, M8 шт. 308,0 10 266,67 

10 Зажимнатяжний CPS шт. 620,0 7 750,00 

11 Кабель АВВГ 2х2,5 м 175,0 1 166,67 

12 Затискач анкерний ЗА 2х(10-25) шт. 8,0 146,67 

13 Дільник SC-1[2-1310/1490/1550-

10/90-0-SC/UPS-0,9 mm 

шт. 200,0 5000,00 

Разом (без ПДВ) 153 480,00 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття у власність територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка в особі 

Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської ради матеріальних 

цінностей, придбаних в рамках реалізації проєкту «Безпечне місто» Програми 

соціального партнерства компанії ДТЕК та м. Бурштин» 

 

Даний проєкт рішення Бурштинської міської ради «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття у власність територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка в особі 

Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, 

придбаних в рамках реалізації проєкту «Безпечне місто» Програми соціального партнерства 

компанії ДТЕК та м. Бурштин» розроблений на основі звернення голови правління АМЕР 

Прикарпаття О. В. Шаган (вхід. лист № 1307/02-27 від 06.05.2019) щодо прийняття на баланс 

Бурштинської міської ради локальної мережі та обладнання, яке було використане для 

побудови локальної мережі, та 3 (трьох) відеокамер. 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про надання 

згоди на безоплатне прийняття у власність територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка в 

особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської ради матеріальних 

цінностей, придбаних в рамках реалізації проєкту «Безпечне місто» Програми соціального 

партнерства компанії ДТЕК та м. Бурштин» є виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування прийняття рішення 

Відповідно до рішення міської ради від 29.06.2017 № 07/34-17 «Про затвердження 

Програми «Безпечне місто 2017- 2019 роки»» одним із завдань Програми «Безпечне місто 

2017- 2019 роки»» є створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечно місто», в 

яку будуть об’єднані всі камери зовнішнього відео нагляду та інші елементи системи безпеки 

об’єктів усіх форм власності. В рамках реалізації проєкту «Безпечне місто» Програми 

соціального партнерства компанії ДТЕК та м. Бурштин в 2018 році Агенція місцевого 

економічного розвитку виконала свої договірні зобов’язання щодо побудови локальної 

мережі, довжиною 11 573 м., та звертається до Бурштинської міської ради із листом (вхід. 

лист № 1307/02-27 від 06.05.2019) щодо прийняття на баланс Бурштинської міської ради 

локальної мережі та обладнання, яке було використане для побудови локальної мережі, та 3 

(трьох) відеокамер. 

Прийняття даного рішення дасть можливість Бурштинській міській раді 

забезпечити стабільне функціонування та належну експлуатацію локальної мережі і камер 

відео нагляду системи «Безпечне місто». 

 

3. Мета прийняття проєкту рішення 

Метою запропонованого проєкту рішення є прийняття на баланс Бурштинської 

міської ради локальної мережі, 3 (трьох) відеокамер та обладнання, яке було використане для 

побудови локальної мережі, для забезпечення їх стабільної роботи та для належної реалізації 

Програми «Безпечне місто 2017- 2019 роки»». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

5. Доповідач: завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 


