
Додаток 1 

до рішення міської ради 

від  28.01.2016 р. №  12/06-16                                                                                                   
 

  Програма соціально-економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2016 рік. 

 

№ Назва розділу проекту програми  Сума, 

тис.  грн. 

1.  Територіальний розвиток 3290,0 

1.1. Соціально-економічний розвиток територій м.Бурштина та 

с.Вигівка  

3290,0 

 
1.1.

1 
(КФК 100203 Благоустрій міст, сіл) 2590,0 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  

(матеріали вуличного освітлення, вапно, фарба, матеріали для ремонту 
90,0 

- оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. 2410,0 

- виготовлення технічної інвентаризації по комунальних об’єктах міста  30,0 

- розробка проекту детальної території забудови мікрорайону для 

будівництва і обслуговування індивід. жилих будинків, господарських 

будівель і споруд (присадибною земельною  ділянкою) в урочищі 

«Пасовище»   

45,0 

- експертна оцінка комунального майна та земельних  ділянок, 

організація та проведення аукціонів 

100,0 

- благоустрій кладовищ (влаштування шахтного колодязя для 

технічних потреб відвідувачів та працівників кладовища) 

50,0 

- поточний ремонт тепломереж (квартальних), аварійні ділянки 99,0 

- проведення експертного обстеження, капітально-відновлюваних і 

ремонтних робіт та позачергового огляду ліфтів (в т.ч. по 

вул.Стефаника,15 і № 17, вул.С.Стрільців,20)  

50,0 

- закупівля та встановлення автомобільних знаків по місту 30,0 

- проектні та проектно-конструкторські розроблення водопостачання 

індустріального парку «Бурштин», держекспертиза ПКД 

165,0 

- поточний ремонт вуличного освітлення м.Бурштина та с.Вигівка 

(в т.ч. вул.Шухевича,2 ( від «Золотого Заходу»), в районі 

вул.Стефаника15,17) 

250,0 

- ремонт освітлення сходової клітки будинку №15 по вул.Стефаника 9,546 

- впровадження локального устаткування збору і обробки даних 

(ЛУЗОД), автоматизованої системи комерційного обліку електричної 

енергії на об’єкті ОСК №3 с.Німшин 

72,0 

- капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул.Шухевича (вздовж 

дороги) 

393,454 

- повірка приладів обліку, трансформаторів струму, проведення їх 

заміни і опломбування в розрізі бюджетних установ та комунальних 

підприємствах  

16,0 

- поточний ремонт лазні по вул.І.Франка  30,0 

- обслуговування громадського туалету по вул.С.Бандери 30,0 

- заходи по протипожежному водопостачанню м.Бурштина: ремонт та 

заміна пожежних гідрантів по вул.Калуська ПГ-25, вул.І.Франка ПГ-

41, вул.В.Стуса ПГ-46, пл.С.Стрільців ПГ-16. 

20,0 



- поточний ремонт містка з вул.О.Басараб,2 до вул.Поповича (через 

теплотрасу) 

10,0 

- поточний ремонт містка по вул.О.Басараб,2 (перехід через газову 

трубу) 

5,0 

- встановлення пандуса в будинку по вул.Стефаника,15 5,0 

пропозиції  КП «Житловик»: 1000,0 

в т.ч. – антикорозійний захист газопроводів в житлових будинках по 

вул.Коновальця 5,6,7,9,11,   вул.В.Стуса 12-24 

38,0 

- заміна підвальних розгалужень системи опалення  в будинках: 

В.Стуса 6,15,13,17,19, Стрільців,20 

84,0 

- заміна підвальних розгалужень трубопроводів хол. водопостачання в 

будинках: В.Стуса 3,8, С.Стрільців,5, Шухевича 6,8,10,14,16 

99,5 

- заміна горищного розгалуження трубопроводів хол. водопостачання 

в буд. по вул.Будівельників 3-12 

75,0 

- заміна горищного розгалуження системи опалення в будинках по 

вул.Будівельників,2А 

40,0 

- заміна зворотніх трубопроводів системи опалення в будинках по 

вул.Будівельників 5,6,7,11,12 

45,0 

- оздоблювальні роботи по вул.В.Стуса,3 5,0 

- заміна тепломережі по вул.Будівельників 5  55,0 

- заміна водопровідної мережі по вул.Стуса,8 12,9 

- поточний ремонт водогону по вул.Енергетиків № 1,3,7 31,0 

- заміна обладнання для лабораторії ВОС 62,0 

- заміна водопроводу Коростовичі-свердловина №2 89,0 

- виготовлення та заміна шиберів на виході з первинних відстійників  10,0 

- заміна погрузних глибинних насосів ЕЦВ 99,5 

- обслуговування міського фонтану 56,0 

- обслуговування ковзанки в районі вул.Коновальця 10,0 

- прогортання та посипка доріг, тротуарів в зимовий період 58,0 

- підрядні роботи з проведення благоустрою території міста до 

проведення державних, релігійних, місцевих свят 

38,0 

- улаштування доріжки по вул.Бандери,34 30,0 

- улаштування доріжки по вул.Енергетиків,7 8,7 

- поточний ремонт освітлення будинку по вул.Шухевича 2 53,4 

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів:  

- капітальний ремонт водогону по вул.Енергетиків, Будівельників  
90,0 

 

1.1.

2 
Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг  

(КФК 170703) 

700,0 

 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  20,0 

- оплата послуг (крім комунальних): 

в т.ч. – співфінансування робіт по капітальному ремонту по 

вул.Калуська (центральна), ПКД,  держекспертиза 

- послуги автогрейдера 

680,0 

 

600,0 

80,0 

 

 

 

Секретар міської ради                                                        Богдан Рибчук 
 

 


