
      

Проект рішення виконавчого комітету 

 

 

Від 05.10.2022                                    № 229 

 

 

 

 

Про необхідність закупівлі КП «Еко-Сервіс  

Бурштинської міської ради» циркуляційних насосів  

для забезпечення роботи плавального басейну 

 

 

У зв’язку з аварійною ситуацією, а саме: виходом з ладу насосного обладнання, яке 

повинно забезпечувати постійну циркуляцію води в чаші плавального басейну, що в свою 

чергу запобігає її помутнінню, а також захищає від поширення грибків і бактерій, збудників 

різних хвороб, які несуть загрозу масового зараження відвідувачів плавального басейну, 

враховуючи рішення міської ради від 30.09.2022 № 10/38-22 «Про безоплатне прийняття у 

комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради та на баланс Бурштинської міської ради нерухомого майна АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО», керуючись ст. ст. 29, 30, 32 «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Бурштинської міської ради 

вирішив: 
 

1. Комунальному підприємству «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» (Оксана 

Леськів) закупити циркуляційні насоси в кількості 2 од. для заміни насосного обладнання 

плавального басейну, що знаходиться за адресою: м.Бурштин, вул. Міцкевича, буд.45, з 

виходом якого з ладу склалася аварійна ситуація.   

2. Комунальному підприємству «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» (Оксана 

Леськів) після закупівлі циркуляційних насосів в кількості 2 од. передати їх на баланс 

Бурштинської міської ради для подальшого встановлення в плавальному басейні, що 

знаходиться за адресою: м.Бурштин, вул. Міцкевича, буд.45. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна. 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНРІЄШИН



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про необхідність 

закупівлі КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» циркуляційних насосів для 

забезпечення роботи плавального басейну»  

 

1.  Обгрунтування необхідності прийняття рішення. 

Даний проект рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про 

необхідність закупівлі КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» циркуляційних насосів для 

забезпечення роботи плавального басейну» розроблений у зв’язку з аварійною ситуацією, а 

саме: виходом з ладу насосного обладнання, що повинно забезпечувати постійну циркуляцію 

води в чаші плавального басейну. 

 

2. Мета прийняття проекту рішення. 

Метою прийняття проекту рішення є закупівля циркуляційних насосів в кількості 2 

од. для їх подальшого встановлення в плавальному басейні, так як вони вкрай необхідні для 

забезпечення безперебійної циркуляції води в басейні, що в свою чергу запобігає її 

помутнінню, а також захищає від поширення грибків і бактерій, збудників різних хвороб, які 

несуть загрозу масового зараження відвідувачів плавального басейну. 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення. 

Переміщаючись по системі басейну, вода проходить через фільтри, що видаляють з 

неї забруднення, а також дезінфікується завдяки станції дозування хімічних реагентів. Ці 

процеси неможливі без роботи насосного обладнання.  

Також при зупинці роботи насосного обладнання чи будь-якій перерві в його роботі, 

потім для забезпечення якості води та виправлення ситуації, необхідно буде спускати весь 

об’єм води (близько 860 куб.м.) – а це значні збитки, враховуючи вартість 1 куб. м. послуг з 

водопостачання і водовідведення, а також витрати у великій кількості хімреактивів, таких як 

нейтралізатори кислотності, шокове хлорування, застосування значної кількості гіпохлориду 

натрію.  

Отже, безперебійна робота двигунів з насосами - це гарантія нормального 

функціонування плавального басейну та забезпечення надійного приготування якісної води, 

що включає в себе також і соціальну складову. Адже басейн несе і функцію спортивного 

виховання підростаючого покоління. Як показує статистика відвідувань плавбасейну за 

попередні роки, більша  половина відвідувачів - це діти підліткового віку. 

Справна робота всіх елементів дозволяє підтримувати воду чистою, прозорою та 

безпечною для людей, які плавають. 

 

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

Рішення міської ради від 30.09.2022 № 10/38-22 «Про безоплатне прийняття у 

комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради та на баланс Бурштинської міської ради нерухомого майна АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО», ст. ст. 29, 30, 32 «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

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                                                                              І. Герт 

_____________2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

_____________2022 

 

Юридичний відділ 

_____________2022 

 

Начальник загального відділу                                                                          М. Яцик 

_____________2022 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                       Н. Кицела 

_____________2022 

 

 


