
Проект рішення міської ради 

 

 

Від 11.08. 2022                                                                                                                        № 4612 

 

 

Про внесення змін в Програму про дольову  

участь співвласників у поточному та  

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків  

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2021 № 09/25-21 

 

 

Для підтримання експлуатаційних показників багатоквартирних будинків та 

своєчасної підготовки багатоквартирного житлового фонду до осінньо-зимового періоду 2022-

2023 рр. і сталого його проходження, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

вирішила: 

 

1. Внести зміни в Програму про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2021 № 09/25-21, а саме: 

- розділ V Фінансування Програми доповнити абзацом такого змісту:  

«Фінансування робіт з проведення аварійних робіт із заміни підвальних чи 

горищних внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення 

в будинку (під’їзді), пов’язаних із  своєчасною підготовкою до осінньо-зимового періоду 2022-

2023 рр., за наявності документального підтвердження від управителя багатоквартирного 

будинку про необхідність такої заміни, здійснюється наступним чином: 

– кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного 

законодавства – не менше 40 % від вартості робіт; 

– кошти міського бюджету Бурштинської міської територіальної громади – не 

більше 60 % від вартості робіт.». 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

3. 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



 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради «Про внесення змін в Програму про 

дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних 

будинків Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 24.12.2021 № 09/25-21» 

 

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

змін в Програму про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2021 № 09/25-21» є виконавчий орган 

Бурштинської міської ради. 

 

2. Мета прийняття проекту рішення 

Метою даного рішення є допомога співвласникам у підготовці багатоквартирного 

житлового фонду до осінньо-зимового періоду 2022-2023 рр. та сталого його проходження. 

 

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

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

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення потребує додаткових витрат міського бюджету, пов’язаних із 

збільшенням дольової участі міської ради. 

 

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

комунального майна Ірина Герт. 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна                                                     Ірина ГЕРТ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                            Ірина Герт 

______________2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                             Іван Драгун 

______________2022 

 

Юридичний відділ                                                    

______________2022 

                                                                                                            

Начальник загального відділу                                                                        Марія Яцик                                                                                                 

______________2022 

 

Секретар ради                                                                                                     

______________2022                                                                                        

 


