
Проект рішення 

 

від 16 жовтня 2018 р.                                                                                           № 1291 

 

 

Про внесення змін до 

Програми соціально-економічного  

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2018р. 

 

        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 згідно рішення міської ради від 

28.09.18  №02/60-18 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», 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 2018р. згідно додатків 1,2: 

 

1.1. доповнити додаток 1 «Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний  розвиток 

територій м.Бурштина та с.Вигівка у 2018 році»: 

1.1.1. до розділу 1. Благоустрій міст, сіл згідно:  

- поточний ремонт ліфтів (вул.С.Бандери,77А п.2 )-37 300,0 грн.  

- встановлення обмежувачів-20 000,0 грн.  

- придбання дорожніх знаків-5 000,0 грн  

- поточний ремонт ліфта по вул.О.Басараб,3 (2п.) – 100 000,0 грн. 

- редакція заходів «Влаштування пішохідної доріжки по вул.С.Стрільців,17 – 25 000,0 

грн.» замінити на «Співфінансування проекту конкурсу «Громада своїми руками» по 

влаштуванню пішохідної доріжки по вул.С.Стрільців,17»; 

- зменшити «Поточний ремонт мереж вуличного освітлення» - -20 000,0 грн. 

«Повірка приладів обліку (вуличне освітлення), проведення їх заміни» - -10 000,0 грн. 

- направити на «Обслуговування вуличного освітлення» - 30 000,0 грн. 

    

1.1.2. до розділу 3. Відділ освіти і науки:  

- ремонт водопостачання та опалення ДНЗ №2 «Берізка»-17 000,0 грн.  

- аварійний ремонт інтернет мережі ДНЗ №6 -700,0 грн.  

 

1.2. доповнити додаток 2. Перелік міських (регіональних) цільових програм у відповідних 

галузях та сферах діяльності, які діятимуть у 2018 році згідно рішення міської ради від 

28.09.18  №02/60-18 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»: 

- Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, захисту їх житловиї прав, попередження дитячої бездоглядності 

та безпритульності на 2016-2020 рр. – 315 000,0 грн. (субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» 

- Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Бурштин і села 

Вигівка на 2017-2019 роки – 300 000,0 грн. 

- Програма функціонування Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина на 2018 

рік»-25 000,0 грн. 



- Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками та грошовими 

винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчому комітету на 2017-

2019 роки-5 000,0 грн.  

- Програма соціального захисту населення міста Бурштина та села Вигівка- 25 000,0 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. 

 

 

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 

 

Секретар ради                                                 _________________               Б.Рибчук 

 

 

Автор проекту: 

Нач. відділу економіки  

і промисловості                                              _________________                М.Назар 

  

 


