
 

 

Проект рішення міської ради 

 

Від 15.03. 2023                                                                                         № 5066 

 

 

Про виконання Програми про дольову  

участь співвласників у поточному та  

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків  

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік 

 

 

Заслухавши інформацію про виконання Програми 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 «Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік», керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

вирішила: 

 

1. Інформацію про виконання Програми про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік взяти до відома (відповідно до Додатку). 

2. Рішення міської ради від 24.12.2021 № 09/25-21 «Про затвердження Програми 

про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних 

будинків Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік» вважати таким, що 

виконане та зняти з контролю. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

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

питань діяльності виконавчих органів 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 

від _________ № ______ 

 

Інформація 

про виконання Програми про дольову участь співвласників 

у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік 

 

Програма про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік (далі – 

Програма) затверджена рішенням міської ради від 24.12.2021 № 09/25-21 «Про затвердження 

Програми про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік», із 

подальшим внесенням змін відповідно до рішень міської ради від 26.08.2022 № 16/37-22 «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» та 30.09.2022 № 06/38-22 «Про 

внесення змін в рішення міської ради від 26.08.2022 № 16/37-22 «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».  

Дана Програма спрямована на підтримання експлуатаційних показників 

багатоквартирних будинків, заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання 

будівель з метою попередження їх передчасного зносу чи у зв’язку з їх фізичною зношеністю, 

покращення загального технічного стану будівлі і благоустрою прибудинкової території, а 

також на підвищення самоорганізації і активності мешканців у напрямку покращення стану 

багатоквартирних будинків шляхом дольової участі та забезпечення сприяння співвласникам у 

ремонті та благоустрої спільного майна багатоквартирних будинків. 

Фінансування робіт з проведення поточного та капітального ремонтів в 

багатоквартирному будинку (під’їзді) відповідно до умов Програми здійснювалося наступним 

чином:  

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

законодавства – не менше 30 % від вартості робіт; 

 – кошти міського бюджету Бурштинської міської територіальної громади – не більше 

70 % від вартості робіт. 

 Загальна сума виділених коштів з міського бюджету на виконання Програми 

становить 253671,60 грн. Залишок коштів станом на 31.12.2022 становить 0,00 грн. 

Протягом 2022 року було виконано наступні заходи, передбачені Програмою:  

№ 

з/

п 

Найменування заходу Загальна 

вартість 

робіт, 

грн. 

Сума 

співфінансування 

коштом 

співвласників, 

грн. (30% від 

вартості) 

Сума 

співфінансування 

коштом міського 

бюджету, 

грн. (70 % від 

вартості) 

1 Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані роботи по 

ремонту покрівлі 

багатоквартирного будинку №17 

по вул. Стефаника, м.Бурштин 

362388,00 108716,40 253671,60 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                      Ірина ГЕРТ 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради «Про виконання Програми про дольову 

участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних 

будинків Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік» 

 

 

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

Програми про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік» є відділ 

житлово-комунального господарства і обліку комунального майна Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Проект рішення підготовлено на виконання рішення міської ради від 27.01.2023 

№02/43-23 «Про план роботи Бурштинської міської ради на 2023 рік». 

 

3. Мета і завдання прийняття проекту рішення. 

Метою проекту рішення є доведення інформації про виконання Програми про 

дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних 

будинків Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік, відповідно до якої протягом 

2022 року було проведено поточний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку №17 по вул. 

Стефаника, м. Бурштин: 

№ 

з/

п 

Найменування заходу Загальна 

вартість 

робіт, 

грн. 

Сума 

співфінансування 

коштом 

співвласників, 

грн. (30% від 

вартості) 

Сума 

співфінансування 

коштом міського 

бюджету, 

грн. (70 % від 

вартості) 

1 Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані роботи по 

ремонту покрівлі 

багатоквартирного будинку №17 

по вул. Стефаника, м.Бурштин 

362388,00 108716,40 253671,60 

 

 

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

Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку», ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», ст. 26 

Закону України «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 

____________2023 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                              І. Драгун 

____________2023 

 

Начальник фінансового відділу                                                                       О. Петровська 

____________2023 

 

Юридичний відділ                                                                                             

____________2023 

 

Загальний відділ                                                                                                 М. Яцик 

____________2023 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

____________2023 

 

 

 

 


