Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 20 грудня 2019 року
м.Бурштин

№ 13/85 -19

Про внесення змін до
Програми соціально-економічного
розвитку м.Бурштина та с.Вигівка
на 2019рік
Керуючись статтями 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 комісії з питань бюджету та економічного розвитку, комісії 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.Провести розподіл фінансування по заходах:
зняти:
-п.Заміна аварійної ділянки водогону ф 225 мм водоочисні споруди - вул.Стефаника –
-975,0 грн.
- п.Заміна аварійної ділянки водогону ф 225 мм вул.Франка (в районі кладовища) - 653,20 грн.
- п.Заміна аварійної ділянки водогону ф 225 мм по вул.Лепкого - Л.Українки - -622 грн.
- п.Ремонт та заміна пожежних гідрантів - - 43,0 грн.
-п.Повірка приладів обліку електроенергії вуличного освітлення, проведення їх заміни
– -558,80 грн.
направити:
- п.Обслуговування громадського туалету по вул.С.Бандери – +2852,0 грн.
зняти з п. Капітальний ремонт освітлення - -12168,0 грн.
направити на п.Заміна електрообладнання в будинку по вул.Петлюри,11 – +12168,0
грн.
зняти з п.Експертна оцінка комунального майна - -2996,20 грн.
направити на заходи програми заміна вікон та дверей за співфінансуванням +2996,20
грн.

- п. «Улаштування входів в під’їзди по вул.Січових Стрільців 17,21» викласти у
редакції «Аварійні роботи по улаштуванню входів в під’їзди по вул.Січових Стрільців
17,21»;
зняти з п. Капітальний ремонт освітлення - -964,0 грн.
направити на п. «Технагляд по обслуговуванню вуличного освітлення» – +715,0 грн.
п. «Технагляд по заміні електрообладнання в будинку по вул.Петлюри,11» - + 249,0
грн.
зняти п.Cпівфінансування 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 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.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови В.Гулика та голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку В.Рика.

Міський голова

Роксолана Джура

