
                                                                                
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 травня 2020 року                                                                                             № 08/96-20 

м.Бурштин 

 

Інформація про стан виконання  

Програми фінансового забезпечення 

 на виготовлення проектно-кошторисної 

 документації, технічних завдань для  

виконання загально-будівельних робіт 

 в м. Бурштин та с. Вигівка за 2019 рік 

 

Заслухавши інформацію про стан виконання Програми фінансового забезпечення на 

виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання загально-

будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка за 2019 рік, Програми природоохоронних 

заходів з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді за 

2019 рік, керуючись ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновки та рекомендації комісій з питань будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства, з питань бюджету та економічного розвитку, міська рада 

вирішила: 

1. Інформацію про стан виконання Програми фінансового забезпечення на виготовлення 

проектно - кошторисної документації, технічних завдань для виконання загально будівельних 

робіт в м. Бурштин та с. Вигівка за 2019 рік взяти до відома. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                      Роксолана Джура 
 

 

 

 

 

 

 



Фінансування Програми здійснювалося через Розпорядника коштів в межах 

асигнувань, затверджених рішенням про міський бюджет на відповідний рік, по загальному та 

спеціальному фондах в межах діючого бюджетного законодавства по кодах тимчасової 

класифікації видатків. 

В 2019 році виготовлено по Програмі технічних завдань (дефектних актів) 29 шт. в 

т.ч. згідно рішення сесії №01/77-19 від 26.07.2019 згідно п.6.2 Зменшено призначення по 

«Програмі фінансового забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації за 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління в сумі 5400,00грн 

Та спрямовано відділу освіти та науки за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітнім закладам (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) , 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» для виготовлення проектно-

кошторисної документації для встановлення пандусів в сумі 5400,00  грн. 

(Бурштинська ЗОШ I - III ст. №1 1350,00 грн; Бурштинська ЗОШ I-III ст. №2 1350,00 грн.; 

Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 1350,00 грн.; Бурштинська гімназія 1350,00 грн.) 

Всього витрачено коштів 39150,00 грн. 

 

 

Директор КП «Капітальне будівництво 

 Бурштинської міської ради»                                                                              Іван Туз 

 


