
                                                                                              
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від  27 листопада 2019 року                                                                                    № 17/84-19 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін до 

Програми соціально-економічного  

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2019 рік 

 

        Керуючись ст.25,26 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 комісій з питань бюджету та економічного розвитку, з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства, міська рада 

вирішила: 

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

с. Вигівка на 2019 рік до додатку 1.«Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний 

розвиток територій м.Бурштина та с.Вигівка у 2019 році»: 

- 1.1.1. зняти з п.1 «Підготовка міста до святкових заходів в частині підрядних робіт 

по благоустрою» - 80000,0 грн. 

- зняти з п.5 «Запуск та обслуговування міського фонтану -50000,0 грн. 

- зняти з п.11 «Проведення експертного обстеження, позачергового огляду ліфтів» -              

52301,90 грн. 

- зняти з п.12 «Поточний ремонт ліфтів» - 44404,0 грн. 

- зняти з п.13 «Капітальний ремонт ліфтів» - 17255,60 грн.  

- зняти з п.22  «Виправлення профілю доріг автогрейдером -  40000,0 грн. 

1.1.2. Провести розподіл фінансування по заходах: 

       зняти з п. «Експертна  оцінка  комунального  майна» – -25000,0 грн. 



       направити на п. «Співфінансування капітального ремонту дорожнього покриття 

від вул.Міцкевича (автодорога Н-09 Львів-Мукачеве) до заїзду до будинку по                            

вул. Енергетиків,11 у м. Бурштин Івано-Франківської області» - +25000,0 грн. 

зняти:  з п. «Повірка приладів обліку електроенергії вуличного освітлення, 

проведення їх заміни» – -12830,2 грн. 

- з п. «Експертна  оцінка  комунального  майна» –  -500,0 грн. 

- з п. «Капітальний ремонт освітлення» –  -11669,80 грн. 

направити на п. «Співфінансування капітального ремонту дорожнього покриття від                           

вул. С.Бандери (автодорога Т-09-10 Бурштин-Калуш) до заїзду до будинку по 

вул.Будівельників,12 у м.Бурштин Івано-Франківської області» - +25000,0 грн. 

   1.1.3. Зменшити фінансування заходів на суму 265442,60 грн. (направлено на 

заробітну плату медпрацівникам за протоколом комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку), а саме: 

- п. «Відновлення аварійної покрівлі буд по вул.В.Стуса,15» - -1097,80 грн. 

- п. «Придбання вапна, фарби, матеріалів для підготовки міста до свят» - -22012,0 

грн.  

- п. «Розробка робочого проекту «Нове будівництво теплової мережі до громадської 

будівлі по вул.С.Стрільців,15 в м.Бурштин Івано-Франківської області» - -2000,0 грн. 

- п. «Капітальний ремонт освітлення» - -100 000,0 грн. 

- п. «Придбання матеріалів для вуличного освітлення» – -100 000,0 грн. 

- п. «Придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів» - -13946,0 грн.  

- п. «Повірка приладів обліку електроенергії вуличного освітлення, проведення їх 

заміни» -   -15541,0 грн. 

- п. «Косіння трави по місту» - - 4010,80 грн. 

- п.  «Розробка робочих проектів, експертиза» -  - 6129,0 грн. 

- п. «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Міцкевича  (автодорога 

HО9 Львів-Мукачево) до площі Героїв ОУН-УПА в м.Бурштин Івано-Франківської 

області» -                    -706 грн. 

1.1.4. Провести розподіл фінансування по заходах:  

зняти з п. «Капітальний ремонт освітлення» -                  - 9901,0 грн. 

направити на п. «Обслуговування вуличного освітлення» - +9901,0 грн. 

зняти з п. «Нове будівництво теплової мережі до громадської будівлі з 

влаштуванням вузла обліку теплової енергії в м.Бурштин,вул.С.Стрільців,15» - -20000,0 

грн. 



направити на п. «Приєднання ІТП до внутрішніх теплових мереж систем опалення і 

ГВП громадської будівлі по вул.С.Стрільців,15» -  +20 000,0 грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови В.Р.Гулика та голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

В.Л.Рика. 

 

 

Міський голова                                                                                              Роксолана Джура 


