
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 02 березня 2021 року                                                                                      № 06/9-21 

м.Бурштин 

  

 

Про внесення змін до 

Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської  

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради  

від 11.12.2020 №06/2-20 

 

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 постійної 

комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва, міська рада 

вирішила: 

 

1. Внести доповнення у додаток 1. «Обсяги бюджетних коштів на соціально-

економічний розвиток територій Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки» до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади  на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

11.12.2020 №06/2-20, а саме: 

1.1. Зняти з п. Послуги по оренді і обслуговуванню сан біокабін - -8170,17 грн. 

направити на п.Послуги з технічного обслуговування системи газопостачання та газового 

обладнання обєктів адмінбудинків с.Сарники, с.Юнашків - +8170,17 грн. 

1.2. Пункт 26. Підсипка доріг по вул.Волі, Сонячній, Яремчука викласти у редакції: 

пунктом 26.1.Підсипка дороги по вул.Волі – 49999,0 грн. 

пунктом 26.2.Підсипка доріг по вул. Сонячній, Яремчука -  49997,0 грн. 

1.3. Зняти з п.4. Експертна оцінка комунального майна - -1558,0 грн. 

направити на п.4.1.Послуга щодо складання довідки про технічну характеристику та 

наявність зареєстрованого права власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: 

м.Бурштин вул.Шухевича,15 та вул.Шухевича,18 - +1558,0 грн. 

1.4. Доповнити п.3.Очищення від снігу та посипання доріг  та пішохідних доріжок у 

зимовий період фінансуванням у сумі +49900,0 грн. 

1.5. Доповнити п.23 Виправлення профілю доріг автогрейдером фінансуванням у сумі 

+99900,0 грн. 

1.6. Доповнити п.26.1.Матеріали для підсипки доріг (щебінь) +49700,0 грн.  



1.7. Зняти з п.22. Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по об'єктах - -

9816,0 грн.;  

направити на п.22.1. Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі адмінбудинку с.Слобода 

+9816,0 грн. 

1.8. Зняти з п.17. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення - -43551,89 грн. 

направити на п.17.1 Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в с.Юнашків 

+23148,47 грн.; 

направити на п.17.2. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в с. Новий Мартинів  

+20403,42 грн.  

1.9. Зняти з п. Капремонт доріг, розробка робочих проєктів, їх експертиза та 

коригування -86031,00грн. 

направити на п. Робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Липова в 

м.Бурштин Івано-Франківської області» +45509,00грн. 

направити на п.Робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стуса, 

вул.Коновальця в м.Бурштин, Бурштинської об’єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області +40522,00грн. 

1.10. Зняти з п.9 Капітальний ремонт ліфтів -17705,26грн. 

направити на п.19 Поточний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках 

+17705,26 грн. та викласти у наступній редакції: 

п.19.1.Поточний ремонт ліфта по вул.Стефаника,17 (ІІпід’їзд)- 37546,99грн. 

п.19.2.Поточний ремонт ліфта по вул.Стефаника ,15 (І під’їзд)- 30158,27грн. 

1.11. Доповнити п. Послуги з технічного обслуговування системи газопостачання та 

газового обладнання об’єктів адміністративних будинків с.Коростовичі, с.Тенетники, 

с.Насташине +9990.50 грн; 

Зняти з п. Послуги по оренді і обслуговування санітарних біокабін – 9990,50 грн. 

1.12. Доповнити п. Підсипка дороги на новому кладовищі +98000,0 грн. 

         2. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

економіки і промисловості виконавчого органу міської ради Марію Назар. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину та Івана Драгуна, заступника міського 

голови. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

 


