
Проект рішення міської ради 

 

 

Від 16.03.2023                                                                                         № 5080 

 

 

 

 

Про затвердження Програми поетапного переходу  

споживачів багатоквартирних будинків та  

індивідуальних житлових будинків на систему  

індивідуального теплопостачання на 2023-2025 роки 

 

 

З метою забезпечення мешканців багатоквартирних будинків та індивідуальних  

житлових будинків безперебійним, надійним і безпечним джерелом теплової енергії, та 

децентралізації системи теплопостачання, враховуючи рішення  виконавчого комітету від 

03.02.2022 № 4 «Про затвердження Порядку відключення споживачів від мереж (систем) 

централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води», керуючись наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 26.07.2019 № 169 «Про затвердження Порядку відключення споживачів від мереж 

(систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води», ст. 26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про 

теплопостачання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку», «Про житлово-комунальні послуги», враховуючи рекомендації постійних 

депутатських комісій, міська рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити Програму поетапного переходу споживачів багатоквартирних будинків 

та індивідуальних житлових будинків на систему індивідуального теплопостачання на 2023-

2025 роки (далі – Програма, додається). 

2. Створити та затвердити склад комісії з визначення права окремих категорій 

громадян на отримання одноразової матеріальної допомоги з бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади для влаштування системи індивідуального теплопостачання у 

квартирі/нежитловому приміщенні в багатоквартирних будинках та індивідуальному житловому 

будинку. 

3. Затвердити Положення про комісію з визначення права окремих категорій громадян 

на отримання одноразової матеріальної допомоги з бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади для влаштування системи індивідуального теплопостачання у 

квартирі/нежитловому приміщенні в багатоквартирних будинках та індивідуальному житловому 

будинку. 

4. Виконавчим органам міської ради забезпечити виконання Програми. 

5. Фінансовому відділу міської ради (Ольга Петровська), виходячи з можливостей 

дохідної частини, передбачити кошти на виконання заходів Програми. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

7. Контроль за виконанням 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 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

від_________№____________ 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Програми поетапного переходу споживачів багатоквартирних будинків та індивідуальних 

житлових будинків на систему індивідуального теплопостачання на 2023-2025 роки 

 

 

Назва Програми 

 

Програма поетапного переходу споживачів 

багатоквартирних будинків та індивідуальних житлових 

будинків на систему індивідуального теплопостачання на 

2023-2025 роки 

Назва нормативних 

документів, які 

обґрунтовують необхідність 

розроблення Програми 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закон України «Про теплопостачання», 

Закон України «Про особливості здійснення права власності 

у багатоквартирному будинку», 

Закон України «Про житлово-комунальні послуги», 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 

26.07.2019р. №169 «Про затвердження Порядку 

відключення споживачів від систем централізованого 

опалення та постачання гарячої води», 

Рішення  виконавчого комітету від 03.02.2022 № 4 «Про 

затвердження Порядку відключення споживачів від мереж 

(систем) централізованого опалення (теплопостачання) та 

постачання гарячої води» 

Ініціатор розроблення 

Програми  

Відділ житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Бурштинської міської ради 

Розробник Програми 

 

Відділ житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Бурштинської міської ради 

Відповідальні за виконання 

програмних заходів (головні 

виконавці) 

 

Відділ житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Бурштинської міської ради 

Основні цілі Програми 

 

Забезпечення мешканців багатоквартирних будинків та 

індивідуальних житлових будинків безперебійним, 

надійним та безпечним джерелом теплової енергії шляхом 

запровадження поетапного переходу споживачів на систему 

індивідуального теплопостачання, враховуючи найбільш 

економічно вигідні чи технологічно можливі варіанти 

теплопостачання споживачів 

Основні завдання Програми 1. Проведення гідравлічного розрахунку системи 

газопостачання. 

2. Розробка проектно-кошторисної документації з 

реконструкції системи газопостачання. 

3. Реконструкція системи газопостачання. 

4. Проведення гідравлічного розрахунку системи 

водопостачання. 

5. Влаштування системи індивідуального теплопостачання 

у квартирі чи нежитловому приміщенні в багатоквартирних 

будинках та індивідуальних житлових будинках. 

6. Надання одноразової матеріальної допомоги з бюджету 



Бурштинської міської територіальної громади власникам 

квартир/нежитлових приміщень багатоквартирного будинку 

та індивідуальних житлових будинків у вигляді 

співфінансування заходів з влаштування системи 

індивідуального теплопостачання у квартирі/нежитловому 

приміщенні багатоквартирних будинків та індивідуальному 

житловому будинку. 

Строки реалізації Програми 2023-2025 роки 

Основні джерела 

фінансування заходів 

Програми 

- бюджет Бурштинської міської територіальної громади; 

- кредитні кошти, грантові кошти; 

- інші джерела. 

Обсяг коштів бюджету 

Бурштинської міської 

територіальної громади 

 

У межах кошторисних призначень на відповідний 

бюджетний рік 

Система організації 

контролю за виконанням 

Програми 

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють: 

- заступник міського голови; 

- виконавчий комітет міської ради; 

- міська рада. 

Моніторинг виконання заходів Програми забезпечує відділ 

житлово-комунального господарства і обліку комунального 

майна Бурштинської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Загальні положення 

 

Програма поетапного переходу споживачів багатоквартирних будинків та 

індивідуальних житлових будинків на систему індивідуального теплопостачання на 2023-2025 

роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про теплопостачання», «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», Наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

26.07.2019р. №169 «Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем 

централізованого опалення та постачання гарячої води» та рішення  виконавчого комітету від 

03.02.2022 № 4 «Про затвердження Порядку відключення споживачів від мереж (систем) 

централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води», з метою 

забезпечення мешканців багатоквартирних будинків та індивідуальних житлових будинків 

безперебійним, надійним і безпечним джерелом теплової енергії, та децентралізації системи 

теплопостачання. 

Виконання Програми передбачає реалізацію заходів з децентралізації системи 

опалення багатоквартирних будинків та індивідуальних житлових будинків, зменшення витрат 

та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві та системі централізованого 

теплопостачання м. Бурштин і с. Дем’янів.  

У Програмі визначено аналіз поточного стану, мету та завдання, фінансове 

забезпечення, заходи щодо забезпечення виконання завдань, терміни реалізації, очікувані 

кінцеві результати реалізації Програми. 

 

2. Передумови розроблення Програми. Опис проблеми 

 

Необхідність розробки Програми викликана цілою низкою проблем, які виникли 

внаслідок експлуатації застарілих теплових мереж, а також можливими ризиками припинення 

виробництва і постачання теплової енергії ВП Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», 

пов’язаних з руйнуванням та пошкодженням технологічного обладнання і виробничих 

приміщень під час ракетних обстрілів 2022-2023 років.  

В даний час на території м. Бурштин і с. Дем’янів діє система централізованого 

теплопостачання і єдиним виробником теплової енергії є ВП Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО». Теплоносій подається до 81 багатоквартирного будинку та значної частини 

індивідуальних житлових будинків. 

 

№ 

з/

п 

Адреса багатоквартирного 

будинку 

Загальна площа 

багатоквартирно

го будинку 

Кількість 

квартир 

Кількість 

квартир, що 

мають 

індивідуальне 

опалення 

Споживання 

теплової 

енергії на 

опалення за 

рік, Гкал 

1 вул. О. Басараб,3 4042,3 72 13 492,02 

2 вул. Д. Галицького, 5 4910,8 72 4 676,91 

3 вул. Стефаника, 15 4182,86 104 0 612,26 

4 вул. Стефаника,17 4169,4 105 0 610,29 

5 вул. Коновальця,6 1545 20 19 8,5 

6 вул. Коновальця, 5 3008,6 70 3 417,44 

7 вул. Коновальця, 7 2996,2 70 0 438,55 

8 вул. Коновальця, 9 3017,9 70 1 445,54 

9 вул. Коновальця, 11 3636,7 70 0 534,17 

10 вул. В. Стуса,22 2056,6 50 1 300,94 

11 вул. В. Стуса,24 2053,9 50 0 301,22 

12 вул. В. Стуса,10 6117,3 109 0 891,92 

13 вул. В. Стуса,12 2081,7 50 0 304,85 

14 вул. В. Стуса,14 2078,4 50 1 304,22 

15 вул. В. Стуса,16 2073,1 50 0 303,47 



16 вул. В. Стуса,18 2097,7 50 0 307,05 

17 вул. В. Стуса,20 2062 50 0 301,82 

18 вул. В. Стуса,21 2576,6 60 1 377,38 

19 вул. В. Стуса,11 2058 50 0 301,69 

20 вул. В. Стуса,9 2020,1 50 0 295,98 

21 вул. В. Стуса,7 2089,1 50 0 305,79 

22 вул. В. Стуса,5 3844,1 90 0 552,28 

23 вул. В. Стуса,13 3840,9 90 3 546,15 

24 вул. В. Стуса,15 3832,6 90 4 539,32 

25 вул. В. Стуса,19 2065,8 50 0 302,38 

26 вул. В. Стуса,17 4508 100 1 659,7 

27 вул. Калуська,10 4366,3 100 0 632,61 

28 вул. Калуська,8 4340 100 1 628,44 

29 вул. В. Стуса,1 2211,5 90 3 318,6 

30 вул. В. Стуса,3 2198,5 90 5 317,19 

31 вул. В. Стуса,6 5864,9 107 7 809,02 

32 вул. В. Стуса,8 6271 105 11 838,39 

33 вул. С. Стрільців,1 2329,7 48 1 333,85 

34 вул. С. Стрільців,5 2310,18 48 0 338,09 

35 вул. С. Стрільців,9 2330,6 48 0 337,01 

36 вул. С. Стрільців,11 2297,8 48 0 336,34 

37 вул. С. Стрільців,17 2368,5 48 1 331,72 

38 вул. С. Стрільців,21 2287,5 48 0 320,75 

39 вул. С. Стрільців,3 781,5 20 0 108,88 

40 вул. С. Стрільців,2 790,5 20 0 109,14 

41 вул. С. Стрільців,8 776,1 20 0 113,54 

42 вул. С. Стрільців,12 773,5 20 1 107,28 

43 вул. С. Стрільців,16 775,1 20 0 113,6 

44 вул. С. Стрільців,6 2347,5 48 1 327,85 

45 вул. С. Стрільців,10 2352,8 48 0 338,74 

46 вул. С. Стрільців,14 2318,5 48 0 333,79 

47 вул. С. Стрільців,20 2098 48 0 304,62 

48 вул. Енергетиків,3 1434 30 0 201,57 

49 вул. Енергетиків,5 592 12 0 86,79 

50 вул. Енергетиків,7 1363,7 30 0 199,61 

51 вул. Енергетиків,11 1358 30 0 198,88 

52 вул. Енергетиків,13 1475,9 32 0 215,86 

53 вул. Будівельників,3 773,6 16 0 113,23 

54 вул. Будівельників,4 779,7 16 0 114,13 

55 вул. Будівельників,5 776 16 0 113,57 

56 вул. Будівельників,6 833,5 16 2 107,2 

57 вул. Будівельників,7 780,5 16 0 114,24 

58 вул. Будівельників,8 780,9 16 0 114,31 

59 вул. Будівельників,9 776,8 16 0 113,71 

60 вул. Будівельників,10 779,8 16 0 114,15 

61 вул. Будівельників,11 780 16 0 114,18 

62 вул. Будівельників,12 779,3 16 0 114,12 

63 вул.О. Басараб,2 6053,4 108 12 780,18 

64 вул.О. Басараб,4 3548 50 15 474,72 

65 вул.Міцкевича,6 5744,9 100 1 818,96 

66 вул.С. Бандери,77А 3565,8 63 2 483,41 

67 вул.Будівельників,2А 3588,1 72 0 515,57 

68 вул. С. Бандери,34 7319,6 156 3 1050,31 

69 вул. Калуська,7 1917,6 48 0 263,62 



70 вул. Калуська,9 1976,1 48 0 276,59 

71 вул. Калуська,11 1984,2 48 0 290,3 

72 вул. Калуська,13 1818,8 48 0 282,34 

73 вул. Р. Шухевича,2 2217,5 89 0 646,22 

74 вул. Р. Шухевича,2А 2217,5 90 0 324,46 

75 вул. Р. Шухевича,4 2314,7 48 1 333,28 

76 вул. Р. Шухевича,6 2351 48 0 338,49 

77 вул. Р. Шухевича,8 2267,4 48 3 325,24 

78 вул. Р. Шухевича,10 2312,3 48 0 338,69 

79 вул. Р. Шухевича,12 2333,8 48 0 346,66 

80 вул. Р. Шухевича,14 2363 48 0 345,84 

81 вул. Р. Шухевича, 16 2316,7 48 0 339,07 

 

 

3. Мета та завдання Програми 

 

Метою Програми є забезпечення мешканців багатоквартирних будинків та 

індивідуальних житлових будинків м. Бурштин і с. Дем’янів безперебійним, надійним і 

безпечним джерелом теплової енергії, та децентралізації системи теплопостачання. 

Головними завданнями реалізації Програми є: 

1. Проведення гідравлічного розрахунку системи газопостачання. 

2. Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції системи 

газопостачання. 

3. Реконструкція системи газопостачання. 

4. Проведення гідравлічного розрахунку системи водопостачання. 

5. Влаштування системи індивідуального теплопостачання у квартирі чи 

нежитловому приміщенні в багатоквартирних будинках. 

6. Надання одноразової матеріальної допомоги з бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади власникам квартир/нежитлових приміщень багатоквартирного будинку 

та індивідуальних житлових будинків у вигляді співфінансування заходів з влаштування 

системи індивідуального теплопостачання у квартирі/нежитловому приміщенні 

багатоквартирних будинків та індивідуальному житловому будинку.  

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах коштів, передбачених у бюджеті 

Бурштинської міської територіальної громади, а також за рахунок інших джерел фінансування, 

не заборонених чинним законодавством. 

 

№ 

п/п 

Найменування заходу Програми Прогнозні обсяги 

фінансування, 

грн. 

1 Популяризація Програми та проведення інформування 

населення багатоквартирних будинків Бурштинської міської 

територіальної громади через засоби масової інформації, 

мережу Інтернет (офіційний сайт міської ради, соціальні 

мережі), будинкові зустрічі з ініціативними групами від 

багатоквартирних будинків 

не потребує 

фінансування 

2 Проведення гідравлічного розрахунку системи газопостачання  в межах кошторисних 

призначень 

3 Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції 

системи газопостачання 

в межах кошторисних 

призначень 

4 Реконструкція системи газопостачання в межах кошторисних 

призначень 

5 Проведення гідравлічного розрахунку системи водопостачання в межах кошторисних 

призначень 



6 Надання одноразової матеріальної допомоги з бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади власникам 

квартир/нежитлових приміщень багатоквартирного будинку та 

індивідуальних житлових будинків у вигляді співфінансування 

заходів з влаштування системи індивідуального 

теплопостачання у квартирі/нежитловому приміщенні 

багатоквартирних будинків та індивідуальному житловому 

будинку 

в межах кошторисних 

призначень 

7 Висвітлення результатів роботи Програми на офіційному сайті 

міської ради та інших інформаційних носіях (соціальних 

мережах)  

не потребує 

фінансування 

Всього: в межах кошторисних 

призначень 

 

Розмір одноразової матеріальної допомоги з бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади власникам квартир/нежитлових приміщень багатоквартирного будинку 

та індивідуальних житлових будинків у вигляді співфінансування заходів з влаштування 

системи індивідуального теплопостачання у квартирі/нежитловому приміщенні 

багатоквартирних будинків та індивідуальному житловому будинку встановлюється у 

наступному відсотковому відношенні від кошторисної вартості робіт для окремих 

категорій громадян: 

- одиноким особам літнього віку та особам з інвалідністю, які отримують соціальні 

послуги у відділі соціального захисту населення Бурштинської міської ради та КЗ «Центр 

надання соціальних послуг Бурштинської міської ради «Довір’я» - 70 % від вартості робіт; 

- сім’ям, які перебувають в складних життєвих обставинах та перебувають на 

обліку/обслуговуванні в відділі соціального захисту населення Бурштинської міської ради, КЗ 

«Центр надання соціальних послуг Бурштинської міської ради «Довір’я» та в службі у справах 

дітей Бурштинської міської ради - 70 % від вартості робіт; 

- сім’ям, в яких є особи з інвалідністю І групи - 70 % від вартості робіт; 

- сім’ям, в складі яких є дві і більше особи з інвалідністю - 70 % від вартості робіт; 

- сім’ям, в яких є діти з інвалідністю - 70 % від вартості робіт; 

- особам, які досягли пенсійного віку за умови відсутності факту проживання інших 

осіб (акт обстеження фактичного місця проживання) - 70 % від вартості робіт; 

- малозабезпеченим сім’ям, які отримують допомогу згідно Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 70 % від вартості робіт; 

- багатодітним сім’ям, які користуються пільгами з оплати житлово-комунальних 

послуг - 70 % від вартості робіт; 

- особам, які перебували у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій 

та інших громадян, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні 

заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської 

федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року - 70 % від вартості робіт; 

- ветеранам ОУН/УПА - 70 % від вартості робіт; 

- сім’ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані - 70 % від вартості робіт; 

- сім’ям загиблих (померлих) осіб, які перебували у складі добровольчих 

формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися та брали безпосередню 

участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії російської федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 

року - 70 % від вартості робіт; 

- особам, які були реабілітовані відповідно до ст. 1, 3 Закону України «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» - 70 % від вартості робіт; 

- законним представникам дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на первинному обліку в органі опіки та піклування Бурштинської 

міської ради за місцем реєстрації /фактичного місця проживання таких дітей - 70 % від вартості 

робіт; 

- всі інші категорії громадян - 50 % від вартості робіт; 



- власники нежитлових приміщень в багатоквартирних будинках - 20% від вартості 

робіт. 

Під одноразовою матеріальною допомогою з бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади власникам квартир/нежитлових приміщень багатоквартирного будинку 

та індивідуальних житлових будинків у вигляді співфінансування заходів з влаштування 

системи індивідуального теплопостачання у квартирі/нежитловому приміщенні 

багатоквартирних будинків та індивідуальному житловому будинку слід розуміти 

співфінансування Бурштинською міською радою робіт з реконструкції газопостачання житлової 

квартири/нежитлового приміщення багатоквартирного будинку та індивідуального житлового 

будинку, та встановлення  (монтажу) системи індивідуального газового опалення (із закупівлею 

усіх матеріалів та газового котла) на підставі укладеного договору з ліцензованими суб’єктами 

господарювання, визначеними власниками квартир/нежитлових приміщень в багатоквартирних 

будинках та індивідуальних житлових будинків. 

Власники квартир/нежитлових приміщень в багатоквартирних будинках та 

індивідуальних житлових будинків самостійно укладають договори з ліцензованими суб’єктами 

господарювання на проведення заходів з влаштування системи індивідуального 

теплопостачання на решту суми від кошторисної вартості робіт з влаштування системи 

індивідуального теплопостачання у квартирі/нежитловому приміщенні багатоквартирних 

будинків та індивідуальних житлових будинках, та подають до Бурштинської міської ради 

копію такого договору і підтвердного документу про його фінансування. Відмова від укладання 

такого договору скасовує їхнє право участі у Програмі. 

Для отримання одноразової матеріальної допомоги з бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади власникам квартир/нежитлових приміщень багатоквартирного будинку 

та індивідуальних житлових будинків у вигляді співфінансування заходів з влаштування 

системи індивідуального теплопостачання у квартирі/нежитловому приміщенні 

багатоквартирних будинків та індивідуальному житловому будинку громадяни повинні 

звернутись до Бурштинської міської ради із заявою про отримання такої допомоги. В заяві 

зазначається інформація про ліцензованого суб’єкта господарювання, що здійснюватиме 

вищевказані роботи. До заяви додаються наступні документи: 

- копія паспорта громадянина України; 

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і 

мають відмітку у паспорті); 

- копія документа, що підтверджує статус пільгової категорії; 

- довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб; 

- довідка про доходи всіх зареєстрованих у житловому приміщені осіб за попередні 

шість місяців на дату звернення; 

- довідка про відсутність/наявність заборгованості за послугу централізованого 

теплопостачання; 

- копію договору про реструктуризацію заборгованості за послугу централізованого 

теплопостачання (у разі наявності заборгованості); 

- копія технічного паспорта на квартиру/нежитлове приміщення/індивідуальний 

житловий будинок ; 

- копія документа про право власності; 

- копію рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради про відключення 

споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання 

гарячої води; 

- кошторис вартості робіт з влаштування системи індивідуального теплопостачання у 

квартирі/нежитловому приміщенні багатоквартирного будинку чи індивідуального житлового 

будинку. 

Якщо у складі сім’ї є не працевлаштовані особи працездатного віку, до заяви 

додається довідка з Центру зайнятості про перебування даної особи на обліку як такої, що 

шукає роботу. 

Питання надання одноразової матеріальної допомоги з бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади власникам квартир/нежитлових приміщень багатоквартирного 



будинку та індивідуальних житлових будинків у вигляді співфінансування заходів з 

влаштування системи індивідуального теплопостачання у квартирі/нежитловому приміщенні 

багатоквартирних будинків та індивідуальному житловому будинку розглядається на засіданні 

комісії з визначення права окремих категорій громадян на отримання одноразової матеріальної 

допомоги з бюджету Бурштинської міської територіальної громади власникам 

квартир/нежитлових приміщень багатоквартирного будинку та індивідуальних житлових 

будинків у вигляді співфінансування заходів з влаштування системи індивідуального 

теплопостачання у квартирі/нежитловому приміщенні багатоквартирних будинків та 

індивідуальному житловому будинку  (далі – Комісія). 

Після розгляду документів на засіданні Комісії приймається рішення про надання 

(відмову у надані) одноразової матеріальної допомоги з бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади власникам квартир/нежитлових приміщень багатоквартирного будинку 

та індивідуальних житлових будинків у вигляді співфінансування заходів з влаштування 

системи індивідуального теплопостачання у квартирі/нежитловому приміщенні 

багатоквартирних будинків та індивідуальному житловому будинку. 

 

 

 

5. Моніторинг та очікувані результати Програми 

 

Моніторинг виконання заходів Програми забезпечує відділ житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна. 

Головним виконавцем Програми є відділ житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна. 

Механізм реалізації Програми передбачає залучення до виконання заходів відділу 

соціального захисту населення, КЗ  «Центр надання соціальних послуг Бурштинської міської 

ради «Довір’я», служби у справах дітей, комунальних підприємств, управителів, товариств, 

інших суб’єктів господарювання. 

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснюють заступник міського 

голови відповідно до розподілу посадових обов’язків, виконавчий комітет Бурштинської міської 

ради, Бурштинська міська рада.  

Інформація про виконання Програми за рік заслуховується на пленарному засіданні 

Бурштинської міської ради в І кварталі наступного за звітним роком, та оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради. 

Впровадження Програми дозволить досягнути наступних результатів: 

- децентралізація системи теплопостачання м. Бурштин і с. Дем’янів; 

- переведення споживачів багатоквартирних будинків та індивідуальних житлових 

будинків на систему індивідуального теплопостачання; 

- підвищення надійності теплопостачання на території м. Бурштин і с. Дем’янів; 

- зменшення кількості споживачів, що підпадають під ризик припинення надання 

послуг з централізованого постачання теплової енергії та гарячої води; 

- зменшення втрат теплової енергії в мережах теплопостачання; 

- підвищення якості послуг з опалення та досягнення максимального теплового 

комфорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

від_________№____________ 

 

 

СКЛАД 

комісії з визначення права окремих категорій громадян на отримання одноразової 

матеріальної допомоги з бюджету Бурштинської міської територіальної громади для 

влаштування системи індивідуального теплопостачання у квартирі/нежитловому 

приміщенні в багатоквартирних будинках та індивідуальному житловому будинку 

 

Голова комісії:  

Драгун Іван Олексійович - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

Заступник голови комісії:  

Савчак Андрій Сергійович - голова постійної депутатської комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту; 

Секретар комісії:  

Герт Ірина Ігорівна - начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна міської ради; 

Члени комісії:  

Петровська Ольга Іванівна - начальник фінансового відділу міської ради; 

Івасюк Леонора Романівна - начальник управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності міської ради; 

Бардашевський Ростислав 

Ярославович  

- депутат міської ради; 

Сенчина Тетяна Мирославівна  - голова постійної депутатської комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва;  

Федорняк Володимир 

Теодозійович 

- голова постійної депутатської комісії з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

від_________№____________ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з визначення права окремих категорій громадян на отримання 

одноразової матеріальної допомоги з бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади для влаштування системи індивідуального теплопостачання у 

квартирі/нежитловому приміщенні в багатоквартирних будинках та індивідуальному 

житловому будинку 

 

1. Загальні положення 

1.1. з визначення права окремих категорій громадян на отримання одноразової 

матеріальної допомоги з бюджету Бурштинської міської територіальної громади для 

влаштування системи індивідуального теплопостачання у квартирі/нежитловому приміщенні в 

багатоквартирних будинках та індивідуальному житловому будинку (далі – Комісія) утворена з 

метою розгляду документів, поданих  громадянами, та прийняття рішення про надання (відмову 

у надані) одноразової матеріальної допомоги з бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади власникам квартир/нежитлових приміщень багатоквартирного будинку та 

індивідуальних житлових будинків у вигляді співфінансування заходів з влаштування системи 

індивідуального теплопостачання у квартирі/нежитловому приміщенні багатоквартирного 

будинку та індивідуальному житловому будинку. 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом 

України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», 

«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-

комунальні послуги», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 

1.3.  Комісія утворюється та припиняє свою діяльність на підставі рішення міської ради. 

1.4. До складу Комісії входять, голова, заступник голови, секретар та члени Комісії. 

 

2. Основні завдання Комісії 

Основними завданнями Комісії є: 

2.1. Розгляд поданих заяв громадян та доданих ними пакетів документів для отримання 

одноразової матеріальної допомоги з бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

власникам квартир/нежитлових приміщень багатоквартирного будинку та індивідуальних 

житлових будинків у вигляді співфінансування заходів з влаштування системи індивідуального 

теплопостачання у квартирі/нежитловому приміщенні багатоквартирного будинку та 

індивідуальному житловому будинку.  

2.2. Визначення права на отримання одноразової матеріальної допомоги з бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади власникам квартир/нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку та індивідуальних житлових будинків у вигляді співфінансування 

заходів з влаштування системи індивідуального теплопостачання у квартирі/нежитловому 

приміщенні багатоквартирного будинку та індивідуальному житловому будинку. 

 2.3. Прийняття рішення про надання (відмову у надані) одноразової матеріальної 

допомоги з бюджету Бурштинської міської територіальної громади власникам 

квартир/нежитлових приміщень багатоквартирного будинку та індивідуальних житлових 

будинків у вигляді співфінансування заходів з влаштування системи індивідуального 

теплопостачання у квартирі/нежитловому приміщенні багатоквартирного будинку та 

індивідуальному житловому будинку.  

                   

3. Організація діяльності Комісії 

3.1. Комісію очолює голова. 

3.2. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за 

потребою. 



3.3. Комісія проводить засідання в міру необхідності при наявності відповідних заяв, але 

не рідше ніж один раз на місяць.  

3.4. Засідання вважається правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 

загального складу Комісії. 

3.5. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її 

членів. 

3.6. Рішення Комісії, прийняті на засіданні, оформляються протоколом, який підписує 

голова або головуючий та секретар Комісії.  

3.7. Окрема думка члена Комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається 

в письмовій формі і додається до протоколу засідання Комісії. 

3.8. Рішення комісії може бути оскаржено в судовому порядку. 

                               

4. Прикінцеві положення 

4.1. Голова, секретар та члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. 

4.2. Голова Комісії організовує роботу Комісії, визначає дату, час і місце проведення її 

засідання, скликає засідання та головує на них, визначає перелік питань, що вносяться на 

засідання, та формує порядок денний засідання. 

У разі відсутності на засіданні голови Комісії його повноваження виконує заступник. 

4.3. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії та протоколів засідань 

забезпечує її секретар. 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради «Про затвердження Програми поетапного 

переходу споживачів багатоквартирних будинків та індивідуальних житлових будинків на 

систему індивідуального теплопостачання на 2023-2025 роки» 

 

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

затвердження Програми поетапного переходу споживачів багатоквартирних будинків та 

індивідуальних житлових будинків на систему індивідуального теплопостачання на 2023-2025 

роки» є відділ житлово-комунального господарства і обліку комунального майна Бурштинської 

міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Підготовка даного проекту рішення викликана цілою низкою проблем, які виникли 

внаслідок експлуатації застарілих теплових мереж, а також можливими ризиками припинення 

виробництва і постачання теплової енергії ВП Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», 

пов’язаних з руйнуванням та пошкодженням технологічного обладнання і виробничих 

приміщень під час ракетних обстрілів 2022-2023 років. На даний час на території м. Бурштин і с. 

Дем’янів діє система централізованого теплопостачання і єдиним виробником теплової енергії є 

ВП Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».  

 

3. Мета і завдання прийняття проекту рішення. 

Метою і основними завданнями проекту рішення є: 

- децентралізація системи теплопостачання м. Бурштин і с. Дем’янів; 

- переведення споживачів багатоквартирних будинків та індивідуальних житлових 

будинків на систему індивідуального теплопостачання; 

- підвищення надійності теплопостачання на території м. Бурштин і с. Дем’янів; 

- зменшення кількості споживачів, що підпадають під ризик припинення надання 

послуг з централізованого постачання теплової енергії та гарячої води; 

- зменшення втрат теплової енергії в мережах теплопостачання; 

- підвищення якості послуг з опалення та досягнення максимального теплового 

комфорту. 

 

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

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про 

теплопостачання», Закон України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», наказ 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 26.07.2019р. №169 «Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем 

централізованого опалення та постачання гарячої води», рішення  виконавчого комітету від 

03.02.2022 № 4 «Про затвердження Порядку відключення споживачів від мереж (систем) 

централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація даного рішення потребує додаткових витрат міського бюджету на 

фінансування заходів Програми (розділ 4. «Фінансове забезпечення Програми»). 

 

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                                                                                                 

____________2023 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

____________2023 

 

 

 

 


