
                                                                                                    
                                                           УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

                                 РІШЕННЯ 
 

Від 05.03.15 р.                                                                                           №06/52-15 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного 

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2015р. 

 

        Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 

звернення виконавчого комітету міської ради, врахувавши рекомендації комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку, міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Внести зміни до  Програми  соціально-економічного і культурного розвитку м. 

Бурштин та с. Вигівка на 2015 рік, а саме: 

Розділ 2. «Капітальні вкладення», п.2 Об’єкти благоустрою: 

2.1. Назва заходу «капітальний ремонт водогону вул.Калуська,10 - 13,  вул.Енергетиків 

1,3,7;  вул. С.Стрільців 2-5» викласти в редакції: 

«капітальний ремонт водогону вул.Калуська,10 - 13,  вул.Енергетиків 1,3,7; 

вул.С.Стрільців 2-5; вул.Коновальця, О.Басараб -  Грушевського». 

2.2. Доповнити (+4,0 тис.грн. + 165,148 тис.грн. (р. фонд)): 

п. «Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Калуська №10 » – 

169,148 тис.грн.(кошти резервного фонду). 

2.3. Зняти  (- 60,0 тис.грн.): 

       - придбання дорожніх знаків – 10,0 тис.грн. 

       - виготовлення ПКД на споруди на території льодової арени  - 10,0 тис.грн. 

       - проектування та будівництво об’єктів комунікацій інфраструктури індустріального 

парку –  40,0 тис.грн. 

2.4. Доповнити (+244,0 тис.грн.): 

-   капітальний ремонт башні на ВОС – 279,0 тис.грн. (209,0 +70,0 (дод.надх.)) 

-  капітальний ремонт 1-го поверху буд. по вул.Будівельників 2 - +20,0 тис.грн. 

-  придбання місцевої символіки (герби) та встановлення на в’їздних знаках міста – 15,0 

тис.грн. 

 

Розділ 3. Освіта «Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  

закладів освіти» доповнити (+3,7 тис.грн.): 

- субвенція відділу освіти Галицької районної державної адміністрації на фінансування 

паливно-мастильних матеріалів для перевезення учнів із прилеглих сіл до освітніх 

закладів м.Бурштина – 3,7 тис. грн. 

 

 Розділ 4. Культура: 

- зняти із «Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності» - -

11,898 тис. грн. 

 



 

- направити на Розділ2 «Капітальні вкладення» п.4.Культура придбання 

комп’ютерної техніки  - 11,898 тис. грн. 

 

 Розділ 7. Апарат управління виконавчого органу міської ради (-5,0 тис.грн.): 

- зняти із «Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності» –    

78,915 тис.грн. 

- направити на Розділ2 «Капітальні вкладення» п. 5 Апарат управління в/о 

міської ради на придбання комп’ютерної техніки - + 78,915 тис.грн. 

- членські внески «Асоціація міст України»  - 5,0 тис.грн/ 

Розділ 8. Фінансовий відділ міської ради: 

- зняти із «Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності» - -24,0 

тис.грн. 

- направити на Розділ2 «Капітальні вкладення» п.5 Апарат управління в/о міської ради 

на придбання комп’ютерної техніки  +24,0 тис.грн. 

  

Розділ 10. «Благоустрій міста» доповнити наступним: 

1. Зняти (- 337,66 тис. грн.): 

- ремонт дороги по вул. С.Стрільців,4 - -99,0 тис.грн.  

- ремонт дороги с.Вигівка - -10,0 тис.грн. 

- ремонт башні на ВОС - -99,0 тис.грн.; 

- ремонт вул. освітл. по вул. Шевченка, Зелена, Поперечна,   Валова, Лепкого– 25,66 

тис.грн. 

- ремонт вул. осв. по вул. Вітовського, Хмельницького, Гагаріна, Котляревського-36,0 

тис.грн. 

- ремонт вул. освітл. по вул. Франка, Коротка, Над Рудкою, Торгова – 68,0 тис.грн. 

2. Направити (+85,9 тис.грн.): 

 - улаштування водопровідної мережі по вул.С.Бандери із проведенням «проколу» під 

дорогою Мукачево-Львів – 30,0 тис.грн.  

- підрядні роботи по встановленню ялинки до Новорічних свят – 15,660 тис.грн. 

- заміна підвального розгалуження холодн. водопостачання по вул. С.Стрільців,17– 20,1 

тис.грн.;   

- вул. Стуса 5 – 29,802 тис.грн. (24,902 тис.грн.(оренда КП «Житловик» + 4,9 тис.грн.) 

- виготовлення проекту на вуличне освітлення по вул. Л.Українки – 8,0 тис.грн.; 

- улаштування рекламного щита, дошки – 7,240 тис.грн.; 

- утримання дільниці ритуальної служби  КП «Житловик» - 160,0 тис.грн. (дод. надх.) 

   в т.ч. заробітна плата – 102,0 тис.грн.; нарахування на з-ту – 37,7 тис.грн., матеріали, 

інвентар,    транспортні послуги  - 20,3 тис.грн. 

  

Розділ 11 Центр реабілітації «Довір’я» доповнити (+40,0 тис.грн.) :  

 - фінансування заходів програми фінансової підтримки ГО «Довір’я» - 40,0 тис.грн.  

  

Розділ 12. «Охорона здоров’я» доповнити (+25,0 тис.грн.): 

- придбання  рентгенівської трубки «ТОШИБА Е 72/39х» на новий рентгенапарат – 99,0 

тис.грн. 

- гемодіаліз – 25,0 тис.грн. 
 

2. Контроль за виконанням покласти М.Коцура, голову комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку,  О.Петровську, начальника фінансового відділу міської ради, 

І.Федунків, головного бухгалтера в/о міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                    П. Курляк 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  


