
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 липня 2021 року                                                                                          № 03/16-21 

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 зміни 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. Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика по вул.Шухевича, 

буд.2а в м.Бурштин – 28000,0 грн. (відповідно до рішення міської ради від 07 червня 2021 

року № 06/13-21 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік»). Урочисте відкриття даного дитячого ігрового майданчика провести 

до 30-ї річниці незалежності України та запросити засоби масової інформації. 

1.2. Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в с.Юнашків та с.Сарники 

Бурштинської ТГ-16600,0 грн. (субвенція з обласного бюджету, відповідно до рішення 

міської ради від 21 травня 2021 року № 02/12-21). 

1.3. Встановлення зовнішнього вуличного освітлення села Тенетники Бурштинської 

територіальної громади-20000,0 грн. (субвенція з обласного бюджету, відповідно до рішення 

міської ради від 21 травня 2021 року № 02/12-21). 

1.4. Придбання паливо-мастильних матеріалів для косіння трави в старостинських 

округах на суму 3000,0 грн. (відповідно до рішення міської ради від 21 травня 2021 року     

№ 02/12-21). 

1.5. Зменшити з п. Косіння трави за територіями - 210950,0 грн. (відповідно до рішення 

міської ради від 29 червня 2021 року №01/14-21). 

1.6. Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до 

допустимого рівня їх негативного впливу по вулиці Будівельників в м.Бурштин Івано-

Франківського району Івано-Франківської області (капітальний ремонт) – 5000000,0 грн. 

(відповідно до рішення міської ради від 13 липня 2021 року № 05/15-21). 



1.7. Придбання бензинової газонокосарки для Задністрянського старостинського 

округу - 10000,0 грн. (відповідно до рішення міської ради від 13 липня 2021 року                 

№ 05/15-21). 

1.8. Зняти з п.Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення - -10000,0 грн. 

Направити на п.Поточний ремонт мереж вуличного освітлення по Алеї Шептицького в 

м.Бурштин - +10 000,0 грн. 

1.9. Доповнити п.Розробка робочого проекту за об'єктом: п.Капітальний ремонт 

дорожнього покриття вул.Проектна (від І.Франка до Д.Галицького) в м.Бурштин, 

Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області» - 36028,0 грн. 

1.10. Доповнити п.Розробка робочого проекту за об'єктом: Капітальний ремонт 

дорожнього покриття вул.Т.Шевченка (від вул.Проектна до вул.Нова) в м.Бурштин, 

Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області» - 49827,0 грн. 

1.11. Доповнити п. «Безпечні та зручні зупинки в с. Дем’янів (з монтажем)» - 95473,00 

грн. 

1.12. Доповнити п. проект «Щасливе дитинство (придбання дитячого ігрового 

комплексу в парковій зоні)» - 255 000,0 грн. 

1.13. Доповнити п. проект «Вуличне освітлення сіл Озеряни і Слобода» - 64 680,0 грн. 

1.14. Капітальний ремонт вуличного освітлення від ТП-477 по вул.Волі в м.Бурштин 

Івано-Франківської області» - 49 800,0 грн. 

          1.15. Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Шухевича,6 до 

вул.С.Стрільців,27 в м.Бурштин Івано-Франківської області» - 248544,0 грн. 

1.16. Поточний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Дем'янів – 

27000,0 грн. (субвенція з обласного бюджету). 

1.17. Провести аналіз показників економічного і соціального розвитку за перше 

півріччя 2021 року для можливості їх прогнозування на 2022 рік з врахуванням змісту 

стратегічних і фінансових докуметів Бурштинської міської територіальної громади. 

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 заступника міського голови Івана 

Драгуна. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

 


