
Проект рішення міської ради 

 

 

 

Від 10.09.2021                                                                                       № 3167 

 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття  

у власність Бурштинської міської територіальної громади  

в особі Бурштинської міської ради та на баланс КП «Житловик»  

матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації  

рамках реалізації проектів Програми соціального партнерства  

компанії ДТЕК і м. Бурштин з напрямку енергозбереження  

та розвитку житлово-комунального господарства у період 2014-2020 

 

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

лист № 004 від 10.09.2021) щодо прийняття у власність Бурштинської міської територіальної 

громади матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації проектів Програми 

соціального партнерства компанії ДТЕК і м. Бурштин з напрямку енергозбереження та 

розвитку житлово-комунального господарства у період 2014-2020, керуючись ст. ст. 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

вирішила: 

 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття у власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс КП «Житловик» 

матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації проектів Програми соціального 

партнерства компанії ДТЕК і м. Бурштин з напрямку енергозбереження та розвитку 

житлово-комунального господарства у період 2014-2020, згідно з переліком, що додається. 

2. Міському голові своїм розпорядженням створити комісію, якій прийняти 

безоплатно та поставити на баланс КП «Житловик» матеріальні цінності, придбані в рамках 

реалізації проектів Програми соціального партнерства компанії ДТЕК і м. Бурштин з 

напрямку енергозбереження та розвитку житлово-комунального господарства у період 2014-

2020, визначені пунктом 1 даного рішення, з оформленням акту приймання-передачі.  

3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Івана Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія 

Савчака. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до проекту рішення міської ради 

 

 

 

 

Перелік матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації проектів  

Програми соціального партнерства компанії ДТЕК і м. Бурштин з напрямку 

енергозбереження та розвитку житлово-комунального господарства у період 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                  Ірина Бандура 

№ Найменування Кіль

кість 

Ціна \грн Сума/ 

грн 

1 Теплові лічильники:    

1.1 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду32-2 канали 1 12780,76 12780,76 

1.2 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду32-2 канали 1 12780,76 12780,76 

1.3 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду32-2 канали 1 12780,76 12780,76 

1.4 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду32-2 канали 1 12780,76 12780,76 

1.5 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду32-2 канали 1 12780,76 12780,76 

1.6 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду32-2 канали 1 12780,76 12780,76 

1.7 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду50-2 канали 1 15072,50 15072,50 

1.8 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду50-2 канали 1 15072,50 15072,50 

1.9 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду50-2 канали 1 15072,50 15072,50 

1.10 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду50-2 канали 1 15072,50 15072,50 

1.11 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду50-2 канали 1 15072,50 15072,50 

1.12 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду50-2 канали 1 15072,50 15072,50 

1.13 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду50-2 канали 1 15072,50 15072,50 

1.14 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду65-2 канали 1 17721,25 17721,25 

1.15 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду65-2 канали 1 17721,25 17721,25 

1.16 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду65-2 канали 1 17721,25 17721,25 

1.17 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду65-2 канали 1 17721,25 17721,25 

1.18 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду65-2 канали 1 17721,25 17721,25 

1.19 Теплолічильник СВТУ-11Т Варіант 4,Ду65-2 канали 1 17721,25 17721,25 

2 Розширювальний бак для системи опалення 500 1 4664,00 4664,00 

3 Модульний блок системи опалення ЕІ/СОнз/0,300.С 1 94776,78 94776,78 

4 Модульний блок системи  

ГВП ЕІ/ГВП/2ст-0,208.С 

1 64060,80 64060,80 

5 Модульний блок підживлення  

ЕІ-СR1-3/0,75 

1 27424,80 27424,80 



Пояснювальна записка 

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

прийняття у власність Бурштинської міської територіальної громади в особі 

Бурштинської міської ради та на баланс КП «Житловик» матеріальних цінностей, 

придбаних в рамках реалізації рамках реалізації проектів Програми соціального 

партнерства компанії ДТЕК і м. Бурштин з напрямку енергозбереження та розвитку 

житлово-комунального господарства у період 2014-2020» 

 

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

згоди на безоплатне прийняття у власність Бурштинської міської територіальної громади в 

особі Бурштинської міської ради та на баланс КП «Житловик» матеріальних цінностей, 

придбаних в рамках реалізації рамках реалізації проектів Програми соціального партнерства 

компанії ДТЕК і м. Бурштин з напрямку енергозбереження та розвитку житлово-

комунального господарства у період 2014-2020» є виконавчий орган Бурштинської міської 

ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проект рішення Бурштинської міської ради «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття у власність Бурштинської міської територіальної громади в особі 

Бурштинської міської ради та на баланс КП «Житловик» матеріальних цінностей, придбаних 

в рамках реалізації рамках реалізації проектів Програми соціального партнерства компанії 

ДТЕК і м. Бурштин з напрямку енергозбереження та розвитку житлово-комунального 

господарства у період 2014-2020» розроблений на основі звернення голови правління АМЕР 

Прикарпаття О. В. Шаган (вих. лист № 004 від 10.09.2021) щодо прийняття у власність 

Бурштинської міської територіальної громади матеріальних цінностей, придбаних в рамках 

реалізації проектів Програми соціального партнерства компанії ДТЕК і м. Бурштин з 

напрямку енергозбереження та розвитку житлово-комунального господарства у період 2014-

2020. 

3. Мета прийняття проекту рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення належного функціонування та 

експлуатації встановлених у багатоквартирних будинках м. Бурштин 19-ти одиниць 

теплових лічильників, а також забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо 

оснащення будівель вузлами комерційного обліку. 

 

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

Ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

 

  

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

10.09.2021 

 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                                                Р. Стасько 

10.09.2021 

 

Юридичний відділ                                                                                            А. Пергельський 

10.09.2021 

 

Загальний відділ                                                                                                 М. Яцик 

10.09.2021 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

10.09.2021 

 

 

 

 

 


