
 

Проект рішення виконкому 

 

 

 

 

Від 17.01.2023                                                                                                                  № 18 

 

 

 

Про затвердження Плану проведення  

технічної інвентаризації та паспортизації  

дитячих і спортивних майданчиків  

на території Бурштинської міської територіальної громади,  

періодичності їх огляду та обстеження 

  

З метою проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих і спортивних 

майданчиків на території Бурштинської міської територіальної громади, а також забезпечення 

їх утримання в належному стані, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.10.2012 № 550 «Про 

затвердження Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів 

благоустрою населених пунктів», враховуючи рішення виконавчого комітету від 24.02.2022 № 

37 «Про проведення інвентаризації та паспортизації дитячих і спортивних майданчиків на 

території Бурштинської міської територіальної громади», керуючись Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити План проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих і 

спортивних майданчиків на території Бурштинської міської територіальної громади, 

періодичності їх огляду та обстеження (додається). 

2. Пункт 1 рішення виконавчого комітету від 24.02.2022 № 37 «Про проведення 

інвентаризації та паспортизації дитячих і спортивних майданчиків на території Бурштинської 

міської територіальної громади» вважати таким, що втратив чинність. 

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 АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення  виконавчого комітету  

від_________№____________ 

 

ПЛАН  

проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих і спортивних 

майданчиків на території Бурштинської міської територіальної громади, 

періодичності їх огляду та обстеження  

 

№ Проведення робіт Термін виконання Відповідальні Оформлення 

1 Проведення 

технічної 

інвентаризації 

З 01.02.2023 по 

31.05.2023 

Комісія Оформлення 

інвентаризаційної 

справи на кожний 

об’єкт 

2 Паспортизація Після проведення 

технічної 

інвентиризації 

Комісія Оформлення 

технічних 

паспортів за 

результатами 

проведеної 

технічної 

інвентаризації 

3 Планова технічна 

інвентаризація* 

Щорічно з 01.03 

по 31.05 

Комісія Оформлення 

інвентаризаційного 

опису 

4 Регулярний 

візуальний огляд 

Один раз на 

місяць протягом 

року 

Комісія У разі виявлення 

несправностей 

технічного стану 

елементів 

обладнання 

складається акт 

5 Функціональний 

огляд та 

обстеження 

Один раз на 

квартал протягом 

року 

Комісія З записом у 

журнал результатів 

контролю за 

технічним станом 

обладнання 

6 Основний огляд Один раз на рік  Комісія З оформленням 

акту огляду та 

перевірки 

обладнання, та з 

записом у журнал 

результатів 

контролю за 

технічним станом 

обладнання 

 

*Позапланова технічна інвентаризація проводиться у разі: 

1. Введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту. 

2. Закінчення ремонту об’єкту. 

3. Зміни власника (балансоутримувача) об’єкту. 

4. Протиправного знищення чи пошкодження об’єкту. 

5. Надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру на об’єкті. 

6. Прийняття рішення про її проведення власником. 

  

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

«Про затвердження Плану проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих і 

спортивних майданчиків на території Бурштинської міської територіальної громади,  

періодичності їх огляду та обстеження» 

   

1. Суб’єктом подання проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради «Про затвердження Плану проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих і 

спортивних майданчиків на території Бурштинської міської територіальної громади,  

періодичності їх огляду та обстеження» є виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Проект рішення розроблено відповідно до вимог наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.10.2012 № 550 

«Про затвердження Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів 

благоустрою населених пунктів» з урахуванням рішення виконавчого комітету від 24.02.2022 

№ 37 «Про проведення інвентаризації та паспортизації дитячих і спортивних майданчиків на 

території Бурштинської міської територіальної громади». 

 

3. Мета прийняття проекту рішення 

Основною метою прийняття даного проекту рішення є проведення технічної 

інвентаризації та паспортизації дитячих і спортивних майданчиків на території Бурштинської 

міської територіальної громади, а також забезпечення їх утримання в належному стані. 

 

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

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 29.10.2012 № 550 «Про затвердження Інструкції з проведення 

технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів», рішення 

виконавчого комітету від 24.02.2022 № 37 «Про проведення інвентаризації та паспортизації 

дитячих і спортивних майданчиків на території Бурштинської міської територіальної громади», 

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» та Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація даного рішення потребує додаткових витрат міського бюджету, 

пов’язаних з оформленням інвентаризаційної справи. 

 

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 

________ 2023 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                              І. Драгун 

________ 2023 

 

Юридичний відділ                                                                                       

________ 2023 

                                                                                                            

Начальник загального відділу                                                                          М. Яцик 

________ 2023 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                      Н. Кицела                                                 

________ 2023 

 


