
Проект рішення 

Від 21 листопада 2016 р.                                                                                № 458 

 

Про внесення змін до 

Програми соціально-економічного  

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2016р. 

 

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

КП «Житловик» (№323 від 18.11.16), врахувавши рекомендації комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку, міська рада 

вирішила: 

 

1. Внести зміни до  Програми  соціально-економічного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 

рік, а саме: 

1.1. розділ 1.1.1. Благоустрій міст, сіл  доповнити, в т.ч.: 

перенаправити кошти за  актами виконаних підрядних робіт: 

- зняти: «впорядкування території містка по вул. Над потоком»  - -3458,0 грн. 

- направити: «поточний ремонт дороги (підсипка ямок) в районі вул.І.Франка,26» - +3458,0 

грн.  
-  зняти «відновлення МАФ (лавок) по вул. Стуса 21»  - -4500,0 грн. 

- направити «відновлення МАФ (лавок) по вул. Стуса 18 (I-II підїзд)»- +4500,0 грн.   

Зняти на суму 145940,0 грн.: 
- «поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Л.Українки» - -1000,0 грн. 

-  «обслуговування міського фонтану» -  11880,0 грн. 

- «заміна зворотніх трубопроводів системи опалення в будинках по вул.Будівельників 

5,6,7,11,12» - -45000,0 грн. 

- «заміна горищного розгалуження трубопроводів хол. водопостачання в буд. по 

вул.Будівельників 3-12» - -55000,0 грн. 

- «капітальний ремонт водогону по вул.Енергетиків, Будівельників» - -4176,0 грн. 

- «поточний ремонт лазні по вул.І.Франка» - -28884,0 грн. 
Направити на суму 145940,0 грн.: 

- експертиза проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шухевича (від 

вул.Міцкевича до заїзду до будинків Р.Шухевича 10-12) у м.Бурштин Івано-Франківської області» 

- 130,0 грн. 

- «поточний ремонт вуличного освітлення вздовж доріжки від вул.Шухевича (в районі кафе 

«Золотий Захід») до будинку по вул. С.Стрільців,5» - +11603 грн. 
- «поточний ремонт вуличного освітлення у провулку між вулицями С.Петлюри та С.Бандери» - 

+10442,0  грн. 

- «поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Івасюка» - 19300,0  20170грн. 

- «заміна водопровідної мережі по вул.Коновальця-Грушевського» - 20439,0 грн. 

- «поточний ремонт під’їзної дороги по вул.С.Стрільців,3» - 35274,0 грн. 

- «поточний ремонт тепломережі по вул.Будівельників 7-9 між ТК 8.2.3- ТК 8.2.4» - 37928,0 грн. 

- «поточний ремонт тепломережі по вул.Енергетиків- Будівельників між ТК 8.4.–ТК 8.4.1» - 9954,0 

грн. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на В.Гулика, першого заступника міського 

голови, В.Рика, голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку,  О.Петровську, 

начальника фінансового відділу міської ради, І.Федунків, головного бухгалтера виконавчого 

органу міської ради. 

 

Міський голова                                                                                                Р.Джура 

 

Нач. юридичного відділу                             ____________________           В.Данилюк 

 

Перший заступник міського голови           ____________________            В.Гулик 

 

Проект рішення підготувала                       ____________________             М.Назар  


