Проект рішення
від 24 грудня 2019 р.

№ 1921

Про внесення змін до
Програми соціально-економічного
розвитку м.Бурштина та с. Вигівка на 2020 рік,
затвердженої рішенням міської ради
від 27.11.2019 №18/84-19
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 комісії з
питань бюджету та економічного розвитку, комісії з питань будівництва, архітектури та
ЖКГ, міська рада
вирішила:
1.Внести доповнення у додаток 1. «Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний
розвиток територій м. Бурштина та с. Вигівка у 2020 році» до Програми соціальноекономічного розвитку м.Бурштина та с. Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської
ради від 27.11.2019 №18/84-19 відповідно до бюджетних призначень.
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

Р.Джура

Автор проекту:
Начальник відділу економіки і промисловості

М.Назар

Погоджено:
Перший заступник міського голови

В.Гулик

Начальник фінансового відділу

О.Петровська

Начальник юридичного відділу

М.Михайлишин

Секретар міської ради

Б.Рибчук

Додаток
до рішення ____________
Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний розвиток територій м.Бурштина
та с.Вигівка у 2020 році.
№
п/п
1.

Назва заходу

Підготовка міста до святкових заходів в частині підрядних робіт
по благоустрою
2. Придбання вапна, фарби, матеріалів для підготовки міста до свят
3. Очищення від снігу та посипання доріг та пішохідних доріжок у
зимовий період
4. Експертна оцінка комунального майна
5. Запуск та обслуговування міського фонтану
6. Обслуговування громадського туалету по вул.С.Бандери
7. Послуги по оренді і обслуговуванню санітарних біокабін
8. Обслуговування ковзанки в районі вул.Коновальця, Стефаника
9. Проведення експертного обстеження, позачергового огляду
ліфтів
10. Поточний ремонт ліфтів
11. Капітальний ремонт ліфтів
12. Обслуговування вуличного освітлення
13. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення
14. Придбання матеріалів для вуличного освітлення
15. Придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів
16. Повірка приладів обліку електроенергії вуличного освітлення, їх
заміна
17. Ремонт та заміна пожежних гідрантів
18. Заміна аварійних ділянок тепломереж по місту
19. Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по вул.Стуса
20. Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по
вул.Коновальця
21. Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по вул.Лепкого
22. Косіння трави по місту
23. Розробка робочих проектів, їх експертиза та коригування
24. Співфінансування заходів проектів Стратегії соцпартнерства
ДТЕК з м.Бурштин
25. Розробка робочих проектів, експертиза
26 . Капремонт доріг (в т.ч. співфінансування)
27. Поточний ремонт доріг
28. Виправлення профілю доріг автогрейдером
29. Закупка системи електронного голосування

Прогнозована
сума

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Бурштинської міської ради
«Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та с.
Вигівка на 2020 рік»
1. Суб’єктом подання проекту рішення Бурштинської міської ради «Про внесення
змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та с. Вигівка на
2020 рік» на чергове засідання міської ради відділ економіки і промисловості
міської ради.
2.

Розробником проекту рішення та відповідальною особою за супровід даного
проекту рішення є начальник відділу економіки і промисловості Назар Марія
Степанівна.

3. Обгрунтування прийняття рішення: відповідно до повноважень у галузі
економічного, соціального та культурного розвитку, визначених статтями 25,26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері
бюджетного фінансування є Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закони України про державний бюджет на відповідний рік.
У зв’язку з тим, що видатки міського бюджету включені до бюджетних програм та
виділено бюджетні асигнування згідно рішення міської ради від 20.12.2019 №
21/85-19 «Про бюджет міста Бурштина на 2020 рік» виникла необхідність внести
зміни до Додатку 1 «Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний
розвиток територій м. Бурштина та с. Вигівка у 2020 році».
Враховуючи вищезазначене, підготовлено на розгляд чергової сесії Бурштинської
міської ради проект рішення «Про внесення змін до Програми соціальноекономічного розвитку м.Бурштина та с. Вигівка на 2020 рік», що сприятиме
передумовою для розв’язання існуючих соціальних проблем і поліпшення якості
життя населення.
4. Прийняття даного рішення сприятиме
зміцненню позитивних тенденцій
економічного, соціального та культурного розвитку територіальної громади,
вирішення нагальних проблем в економічній та соціальній сферах, за потреби
протягом року вноситься зміни до заходів Програми.

Начальник відділу економіки і промисловості

М.Назар

