
 

Проєкт рішення виконавчого комітету 

 

 

Від «21» 11. 2019                                                                                  № 1150 

м. Бурштин 

 

 

 

Про погодження інвестиційної програми  

Відокремленого підрозділу «Бурштинська теплова  

електрична станція» АТ «ДТЕК Західенерго»  

у сфері теплопостачання на 2020 рік 

 

 

Розглянувши звернення та матеріали подані Відокремленим підрозділом 

«Бурштинська теплова електрична станція» АТ «ДТЕК Західенерго» (вих. лист від 28.10.2019 

№ 19/2041) щодо погодження інвестиційної програми, відповідно до наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від  

14.12.2012 № 630 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого 

водопостачання та водовідведення», керуючись Законами України «Про житлово-комунальні 

послуги», «Про теплопостачання» та «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет  

вирішив: 

 

 

1. Погодити інвестиційну програму Відокремленого підрозділу «Бурштинська 

теплова електрична станція» АТ «ДТЕК Західенерго» у сфері теплопостачання на 2020 рік. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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  

 

Юридичний відділ        

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

«Про погодження інвестиційної програми Відокремленого підрозділу  

«Бурштинська теплова електрична станція» АТ «ДТЕК Західенерго»  

у сфері теплопостачання на 2020 рік» 

 

 

Даний проєкт рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про погодження 

інвестиційної програми Відокремленого підрозділу «Бурштинська теплова електрична станція» 

АТ «ДТЕК Західенерго» у сфері теплопостачання на 2020 рік» (далі – проєкт рішення) 

розроблений у зв’язку із зверненням в.о. директора ДТЕК Бурштинська ТЕС О. О. Івахіва (вих. 

лист від 28.10.2019 № 19/2041) щодо погодження інвестиційної програми, та з дотриманням 

вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 14.12.2012 № 630 «Про затвердження порядків розроблення, 

погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах 

теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» і Законів України «Про 

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

Україні». 

 

Проєктом інвестиційної програми Відокремленого підрозділу «Бурштинська теплова 

електрична станція» АТ «ДТЕК Західенерго» передбачено закупівлю принтера/сканера на 

загальну суму 5100,00 грн. без ПДВ, що дасть можливість забезпечити надійний та якісний 

рівень обслуговування споживачів теплової енергії м. Бурштина. 

 

За період розміщення проєкту інвестиційної програми Відокремленого підрозділу 

«Бурштинська теплова електрична станція» АТ «ДТЕК Західенерго» на офіційному веб-сайті 

Бурштинської міської ради (опубліковано 08.10.2019) пропозицій та зауважень не надходило. 

 

 

Доповідачем по проєкту рішення на засіданні виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

є Ірина Бандура, завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку комунального 

майна. 

 

 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 


