
                                                                                  
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 22 жовтня 2020 року                                                                                           № 06/105-20 

м.Бурштин 

 

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 соціально-економічного 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 у додаток 1. «Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний 

розвиток територій м. Бурштина та с. Вигівка у 2020 році» до Програми соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с. Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 27.11.2019 №18/84-19 відповідно до бюджетних призначень: 

 

1.1.1. доповнити п.«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. 

Будівельників, 2а в м. Бурштин» -  +49500,00 грн. 

1.1.2. доповнити п.«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. 

Калуська, 7 в м. Бурштин- +19000,00 грн.   

1.1.3. зняти з п.«Поточний ремонт покрівлі будинку по вул.С.Бандери,77а (І під’їзд) -                       

-30000,0 грн. 

1.1.4. зняти з п.27 Поточний ремонт доріг-3000,00грн 

 п.15 « придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів» - 32 500,0 грн. 

направити на п. «Влаштування обмежувачів руху транспорту по 

вул.Стуса,Коновальця»  +3000,00грн. 

на п. «Поточний ремонт ліфта по вул Стефаника,17 (І під’їзд)» +     30  000,0 грн. 

на п. «Проведення позачергового повного технічного огляду ліфтів» + 2 500,0 грн. 

Доповнити пунктами: 

- придбання матеріалів на заміну 86-ти метрів аварійної мережі постачання питної води 

в житлові багатоквартирні будинки №2,4 по вул. Ольги Басараб в м. Бурштині Івано-

Франківської області(обласний бюджет) + 23 000,0 грн. 

- придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика по вул. Калуська між 

будинками 7-9 в м. Бурштині Івано-Франківської області (обласний бюджет) + 49 000,0 грн. 



- придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика по вул. Шухевича, будинок 

2а  в м. Бурштині Івано-Франківської області(обласний бюджет )  +28000,00 грн. 
 

2.Організацію виконання рішення доручити начальнику відділу економіки і 

промисловості виконавчого органу міської ради Марію Назар. 

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

голови Володимира Гулика та голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

Володимира Рика. 

 

 

 

Міський голова                                                                                           Роксолана Джура 
 

 

 

 

 

 

 

 


