
                                                                        
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківськоїобласті 
  

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від  28 лютого  2017 року                                                                                № 05/24 - 17 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до 

Програми соціально-економічного  

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

 

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

врахувавши рекомендації постійних депутатських комісій, 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.: 

1.1.1. Доповнити заходи Програми згідно рішення міської ради від 29.11.16 №01/21-16 

«Про внесення змін до бюджету на 2016 рік»:  

- ремонт стиків зовнішніх стін панельних будинків – 2 000,0 грн. 

- роботи по благоустрою кладовища у старій частині м.Бурштина – 5200,0 грн. 

1.1.2. Доповнити заходи Програми згідно рішення міської ради від 23.12.16 №04/21-16 

«Про внесення змін до бюджету на 2016 рік»:  

- на обслуговування вуличного освітлення – 10 000,0 грн.  

- для придбання ламп вуличного освітлення – 10 000,0 грн.  

- поточний ремонт вуличного освітлення від вул.Д.Галицького до вул.Лісної – 9 900,0 грн.  

- поточний ремонт місця тимчасов. зберігання автотранспорту по вул.В.Стефаника  – 

40 000,0 грн. 

- зняти «капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул.Шухевича» - -6430 грн. 

направити: «поточний ремонт під’їзду №3 по вул..В.Стуса18» - +6430 грн.  

1.1.3. Зняти у сумі 44 490,0 грн.:  

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

вул.Будівельників 3-12» - - 11 370,0 грн.  

- «заміна підвальних розгалужень трубопроводів хол. водопостачання в будинках: В.Стуса 

3,8, С.Стрільців,5, Шухевича 6,8,10,14,16» - - 11 298,0 грн. 

- «заміна горищного розгалуження системи опалення в будинках по 

вул.Будівельників,2А» - -12 150,0 грн. 

- «заміна водопровідної мережі по вул. Січових Стрільців (в районі будинку №3, ДНЗ 

№3)» - -9 672,0 грн. 



Направити у сумі 44 490,0 грн:  

- «заміна будинкового вводу тепломережі по вул.Будівельників,7» – 29 490 грн. 

 - «ізоляція тепломережі по вул. від Бандери до Петлюри» - 15 000 грн. 

1.1.4. Зняти: «Впровадження локального устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД), 

автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії на об’єкті ОСК №3 

с.Німшин» - -14708,0 грн.  

направити: «Поточний (ямковий) ремонт вулиць в м.Бурштині» - 14708,0 грн.  

1.1.5. Доповнити заходи Програми згідно рішення міської ради від 26.08.16 №03/16-16 

«Про внесення змін до бюджету на 2016 рік»:  

- капітальний ремонт вуличного освітлення с.Вигівка - +30000,0 грн. 

1.1.6. Внести зміни до розділу  1.1.2 Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг: 

- зняти із «матеріали, обладнання та інвентар» - -20000,0 грн. 

- направити на «послуги поточного ремонту» - +20000,0 грн. 

  

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

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

начальника фінансового відділу міської ради О.Петровську, головного бухгалтера 

виконавчого органу міської ради І.Федунків. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                        Роксолана Джура 

 


