
 

 

 

                                     Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  26.01.2023                                         м.Бурштин                                                        № 7 

 

 

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. Комісії, створеній рішенням виконавчого комітету від 24.02.2022 № 37 «Про 

проведення інвентаризації та паспортизації дитячих і спортивних майданчиків на території 

Бурштинської міської територіальної громади» для проведення технічної інвентаризації та 

паспортизації дитячих і спортивних майданчиків на території Бурштинської міської 

територіальної громади, протягом трьох місяців з моменту прийняття даного рішення провести 

технічну інвентаризацію та паспортизацію дитячих майданчиків по вул. Міцкевича (паркова 

зона) у м. Бурштин та по вул. Л. Українки у с. Дем’янів. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

                5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради  Івана Драгуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення  виконавчого комітету  

міської ради 

від  26.01.2023  № 7 

 

 

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. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


