
 

                                                                                   
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 22 лютого 2019 року                                                                                          № 36/68-19 

м.Бурштин 

 

Про виконання «Програми розроблення 

(оновлення) містобудівної документації 

території  м. Бурштин  та с. Вигівка на 

2018-2020 роки» за 2018 рік 

      Заслухавши  інформацію завідувача сектору містобудування та архітектури 

Бурштинської міської ради (Т.Білоока) про виконання «Програми розроблення 

(оновлення) містобудівної документації території  м. Бурштин  та с. Вигівка на 2018-2020 

роки» за 2018 рік в особі сектору містобудування та архітектури, в порядку звітування 

перед міською радою  на виконання рішенням Бурштинської міської ради  від 24.11.2017 

№ 08/39-17 «Про затвердження Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації території  м. Бурштин  та с. Вигівка на 2018-2020 роки», керуючись  

ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації комісій з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства, з питань бюджету та економічного розвитку, міська рада 

 

вирішила: 

 

      1. Інформацію про виконання  Програму розроблення (оновлення) містобудівної 

документації   території м. Бурштин  та с. Вигівка на 2018-2020 роки» за 2018 рік в особі 

сектору містобудування та архітектури взяти до відома.( інформація додається). 

      

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

голови В. Гулика . 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Роксолана Джура 

 

 

 

 



 
                                          

    Інформація 

про стан виконання  «Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 

території  м. Бурштин  та с. Вигівка на 2018-2020 роки» затверджена рішенням  

міської ради від 24.11.2017 № 08/39-17  за 2018 рік. 

Головний розпорядник коштів програми - Бурштинська міська рада; 

Виконавець програми-сектор містобудування та архітектури Бурштинської міської ради; 

  

№п/п Зміст   заходу  Передбачене 

фінансування  

на 2018 

рік,тис. грн 

Виконавець 

робіт згідно договору 

№596 від 02.11.2018 

Виконання 

роботи 

відповідно 

до 

кошторису 

№1 на 

проектні 

роботи 

відповідно 

договору               

№ 596 від 

02.11.2018 

Причини не 

використання 

коштів у 2018 

році 

1. Оновлення 

генерального 

плану та 

плану 

зонування 

( у складі 

генерального 

плану) 

с.Вигівка 

 

 

 

 

 

113,0 

Центральна служба 

Української державної 

експертизи» 

Код за ЄДРПОУ 

35961621 

 Місце знаходження 

Державне 

підприємство 

«Спеціалізована 

державна експертна 

організація: 

01133,м.Київ,бульвар 

Лесі Українки,буд.26 

 

 

 

 

 

 

 

54943,31 

Необхідний 

час для 

опрацювання 

та збору 

вихідних 

даних для 

оновлення 

генерального 

плану даного 

населеного 

пункту 

відповідно 

ДБН Б.1.1-

15:2012 

Проходження 

громадських 

слухань даної 

містобудівної 

документації 

відповідно 

чинного 

законодавства 

та 

затвердження 

міською 

радою 

 

 

ЗАВІДУВАЧ  СЕКТОРУ МІСТОБУДУВАННЯ  

ТА АРХІТЕКТУРИ                                                                                               Т. І. БІЛООКА 


