
Проект рішення 

від 15 грудня  2017 р.                                                                                            № 898    

 

Про внесення змін до 

Програми соціально-економічного  

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2017р. 

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою 

координації спільних дій головних розпорядників бюджетних коштів під час виконання 

заходів Програми економічного і соціального розвитку, врахувавши рекомендації комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку, міська рада 

 

вирішила: 
 

1. Внести зміни до заходів Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2017р. згідно додатку 1 «Обсяги бюджетних коштів на соціально-

економічний  розвиток територій м.Бурштина та с.Вигівка у 2017 році», а саме: 

1.1. доповнити наступні заходи згідно рішення міської ради від 29.09.17р. №02/36-17 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2017 рік»:  

Розділ. Благоустрій міст, сіл:    

 - поточний ремонт дороги по вул.Шухевича у м.Бурштин (обласна субвенція) – 198000,0 

грн. 

- обслуговування вуличного освітлення -  20000,0 грн.  

- ремонт ліфтів - 60000,0 грн. 

- придбання ПММ - 10000,0 грн. 

Розділ. Освіта доповнити: 

- підвіз учнів - 15000,0 грн.  

- повірка лічильника ЗОШ №2 м.Бурштин - 4500,0 грн.  

- атестація робочих місць працівників з шкідливими умовами праці - 5500,0 грн.  

 

1.2. доповнити наступні заходи згідно рішення міської ради  №01/37-17 від 27.10. 2017 

року «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік»: 

Розділ. Благоустрій міст, сіл:   

- роботи по повірці приладів обліку, проведення їх заміни - -5000,0 грн. 

- виконання коригування кошторисної частини проекту «Проектні та проектно- 

конструкторські розроблення водопостачання «Індустріального парку «Бурштин»» та на 

виконання коригування кошторисної частини проекту «Проектні та проектно- 

конструкторські розроблення будівництво каналізаційних мереж і споруд на них до 

«Індустріального парку «Бурштин» - +20000,0 грн 

 

1.3. доповнити наступні заходи згідно рішення міської ради №01/38-17 від 07.11.2017 року 

«Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік»   

Розділ. Благоустрій міст, сіл:   

- очищення доріг від снігу та посипання доріг у зимовий період - 35000,0 грн.  

- виправлення профілю доріг автогрейдером - 40000,0 грн. 

- поточний ремонт ліфта -39000,0 грн.  

- облаштування місця для тимчасового розміщення автомобілів по вул.Стефаника,17 -

15000,0 грн.  

- встановлення огорожі по вул.Міцькевича - 20000,0 грн.  

- відновлення теплової мережі по вул. В.Стуса - 23630,0 грн.  

- поточний ремонт приміщення вул.Шухевича,5 - 2900,0 грн.  

- послуги з відлову та тимчасової ізоляції тварин - 7100,0 грн. 



 

1.4. доповнити наступні заходи згідно рішення міської ради №01/41-17 від 12.12.17 р. 

«Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік»   

Розділ. Благоустрій міст, сіл:   

- обслуговування вуличного освітлення – 10000,0 грн. 

- аварійні роботи по заміні вводу тепломережі буд.5 по вул.Д.Галицького – 25268,40 грн. 

- аварійні роботи по відновленню теплової мережі по вул.В.Стуса – 159003,60 грн. 

- аварійні роботи по відновленню входу до під’їзду №5 по вул.Коновальця,9 – 5200,0 грн. 

- аварійні роботи по відновленню покриття міжбудинкового проїзду вул.Стуса 16,18 – 

10728,0 грн. 

- встановлення новорічної ялинки – 10000,0 грн. 

- капітальні роботи аварійного ремонту ліфтів: 

буд.№5 по вул.Д.Галицького під’їзд №2 – 26138,40 грн. 

буд.№2 по вул.О.Басараб під’їзд №1 – 26138,40 грн. 

 

2. Контроль за виконанням покласти на першого заступника міського голови В.Р.Гулика, 

заступника міського голови Н.Ю.Кицелу згідно посадових обов’язків  та голову комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку В.Л.Рика, головного бухгалтера міської ради 

І.М.Федунків. 

 

 

Міський голова                                                                                              Р.Джура 

 

 

 

Перший заступник міського голови             _________________              В.Гулик 

 

 

Заступник міського голови                            _________________              Н.Кицела 

 

 

Нач. фінансового відділу                               _________________              О.Петровська 

 

 

Нач. юридичного відділу                               _________________              В.Данилюк 

 

Нач. відділу економіки  

і промисловості                                              _________________                М.Назар 

  

 


