
                                                                                                        
                                                         УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ                                 
РІШЕННЯ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Від 13 січня   2015 року                                                                   №  03/49-15                                       

м.Бурштин 

Про програму  соціально- економічного                                                                                          

і культурного розвитку м. Бурштин                                                                                                  

та с. Вигівка на 2015 рік 

 

Керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

враховуючи рекомендації виконавчого комітету, комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку,  міська рада  

вирішила: 

 

       1.Затвердити Програму соціально-економічного і культурного розвитку м. Бурштин 

та с. Вигівка на 2015 рік згідно додатку. 
       2.Технічний нагляд за виконанням підрядних робіт по Програмі соціально- 
економічного і культурного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2015 рік покласти на  
комунальне підприємство «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради». 
      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  

В.Гулика та голів постійних комісій ради. 

 

 

 

Міський  голова                                                         П.Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Додаток 

 до рішення сесії міської ради  

                                                                                                                                        03/49-15  від 13.01.2015. 

 

 Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2015 рік. 
 

№ Галузь Назва заходу Сума, тис. 

грн. 

1. Видатки на 

проведення, 

утримання та 

ремонт доріг 

134,0 тис. грн. 

-  Матеріали (асфальт, суміші для підсипки доріг) 60,0 

 -   Ямковий рем. доріг  по вулицях міста та с.Вигівка           12,0 

-  Послуги автогрейдера  62,0 

РАЗОМ по КФК 170703  (розпорядник коштів – в/ орган 

м/ради): 

134,0 

2. 

 

 

Капітальні 

вкладення  
 

1. кошти 

бюджету 

розвитку-

1220.0 тис.грн. 

 

2. передача 

коштів із заг. 

фонду до 

спец.фонду- 

3162.0 тис.грн. 

(кап.роботи) 

 

Разом: 

4382,0  

тис. грн.    

1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ: 

 (розпорядник коштів – виконавчий орган міської ради): 

1450,0  

-  в районі вул. Коновальця (льодова арена) зобов’язання  

«Галицький двір» (пайова участь в інфраструктуру міста) 

150,0  

(дод. надх.) 

- вул. Стуса – Коновальця об’їзна  (асфальт)  350,0 

- центральна частина по вул. С.Стрільців (від Калуської  дороги 

до центру-бруківка)                                                                 

600,0 

- Коновальця (в районі ЗОШ №3 і стадіону енергет. коледжу) 150,0 

- вул. С.Стрільців,4 100,0 

- вул. Шевченка 200,0 

- с. Вигівка 50,0 

- Шухевича 14-16 62,0 

2. ОБ’ЄКТИ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА  

 (розпорядник коштів – виконавчий орган міської ради): 

1770,0  

-капітальні роботи по зовнішньому освітленню міста 

(енергоефективні заходи) 

400,0 

- капітальний ремонт покрівлі по вул. Калуська,10  100,0 

- капітальний ремонт покрівлі по вул. Стуса,10  100,0 

- капітальний ремонт ліфтів житлових будинків із заміною 

обладнання 

50,0 

- капітальний ремонт освітлення будинку по вул. Шухевича 2 

(співфінансування від міської ради) 

50,0 

- капітальний ремонт 1-го поверху буд. по вул.Будівельників 2 150,0 

- придбання дорожніх знаків  10,0 

- виготовлення ПКД на споруди на території льодової арени  10,0  

- проектування та будівництво об’єктів комунікацій 

інфраструктури індустріального парку 

600,0 

- Співфінансування інвестиційного проекту комплексної 

термомодернізації житлових будинків в частині проекту 

страхування житлових будинків   

-  Перед проектні дослідження з ТЕО  «Комплексної 

термомодернізації та санації багатоповерхових житлових будинків»  

300,0 

- капітальні роботи по газифікації вул. Сонячна 30,0 

- капітальний ремонт тепломережі в районі  вул. Енергетиків, 

С.Стрільців 

150,0 

- капітальний ремонт водогону вул.Калуська,10 - 13,  

 вул.Енергетиків 1,3,7; вул. С.Стрільців 2-5 

150,0 

- капітальний ремонт  башні на ВОС 100,0 

- придбання та встановлення дитячих майданчиків в районі 

новобудов та с.Вигівка (співфінансування від м/р до Стратегії 

ДТЕК) 

30,0 

- капітальні роботи по льодовій арені  25,0 

3. ОСВІТА: (розпорядник коштів – міський відділ освіти і 

науки виконавчого комітету міської ради) 

575,0 

Капітальний ремонт закладів освіти і науки:  

- ДНЗ №1,2,3,6 (070101) 

- НВК м.Бурштина (070201) 

 - НВК с.Вигівка (070201) 

- ЗОШ № 1,2,3, гімназія (070201) 

Придбання комп’ютерної техніки і  програмного забезпечення та 

обладнання довгострокового користування для забезпечення 

діяльності централізованого ведення бухгалтерського обліку 

(070804) 

 

200,0 

50,0 

50.0 

200,0 

37,0 

 

 

 



 Придбання обладнання довгострокового користування для 

дошкільних навчальних закладів (070101) 

Придбання обладнання довгострокового користування для 

загальноосвітніх навчальних закладів (070201) 

20,0 

 

20,0 

4. КУЛЬТУРА:  (розпорядник коштів – управління культури і 

туризму та зовнішніх зв’язків виконавчого комітету міської 

ради) 

420,0 

- капітальний ремонт Будинку культури ім..Т.Шевченка (фасад)  300,0 

- капітальний ремонт клубу с.Вигівка 100,0 

Придбання комп’ютерної техніки і  програмного забезпечення  

та обладнання довгострокового користування для закладів  

20,0 

 

5. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ: (розпорядник коштів – 

виконавчий орган міської ради)  

95,0 

- придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення 

для структурних підрозділів виконавчого органу 

60,0 

   

- придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення 

для забезпечення діяльності ЦНАП 

25,0 

- придбання обладнання довгострокового користування  10,0 

6. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ: (розпорядник коштів – фінансове 

управління виконавчого органу міської ради) 

30,0 

- придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення 

для  діяльності фінансового управління 

30,0 

7. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ: (розпорядник коштів – відділ 

соціального захисту населення в/ органу міської ради) 

40,0 

- придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення 

для забезпечення діяльності відділу 

40,0 

3. Освіта  

(кошти заг. ф.)  
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності  закладів освіти 

606,6 

4. Культура 

(кошти заг. ф.) 
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності  закладів культури  

110,0 

5. Спорт 

(кошти заг. 

фонду)  

Фінансова підтримка фізк-спортивних т-в та їх споруд:  160,0 

- клуб «Енергія»  90,0 

- фізкультурно-спортивні товариства та їх споруди: в т.ч. 70,0 

- шахмати 2,0 

- футбол (команда с.Вигівка) 6,0 

- теніс 5,0 

- хокей 7,0 

- карате-до (спортивний клуб «Воїн») 5,0 

- волейбол (клуб м.Бурштин) 

- волейбол (команда «Західрембуд») 

5,0 

10,0 

- молодіжна юнатська секція боксу (ПК Прометей) – інвентар 5,0 

- авіамодельний гурток 10,0 

- спартакіада школярів 5,0 

  -боротьба 10.0 

6. ЦНАП 

(кошти заг. 

фонду)  

Центр надання адміністративних послуг : 

- Єдина мережа ЦНАП в Івано-Франків. обл (спів фінанс) 

- Організаційні  витрати для роботи ЦНАП 

- Ремонт приміщення 

- Комунальні послуги 

100,0 

20,0 

10,0 

40,0 

30,0 

7. Апарат 

управління  

(кошти 

загального 

фонду)  

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності виконавчого органу міської ради: 

- придбання програмного комплексу «По господарський облік для 

міських рад» 

- виготовлення  технічної документації на зем. діл. та об’єкти 

нерухомого майна, які ідуть на продаж через аукціон 

- членські внески «Асоціація міст України», Асоціації 

«Енергоефективні міста України», Єврорегіон Карпати  

- конверти, марки, рекоменд. відправлення (700 грн. в міс.) 

- канцтовари   

- папір офсетний та офісний ( 12 відділів *2п.*12 міс.) 

- бензин (200л *18,0 грн. *12 міс.) 

- запчастини, техогляд, страхування 

- господарські матеріали (1,0 тис. грн. в міс.) 

- матеріали для ремонту 

- крісла, столи, шафи 

- заправка катріджів 

400,0 

 

2,0 

 

 

85,0 

 

10,0 

  

 8,4 

15,0 

25,0 

45,0 

15,0 

12,0 

25,0 

25,0 



- антивірусні програми, упси 

- плата за Інтернет 

- обслуговування сайту 

- абонплата за телефон  

- поточний ремонт  

12,0 

12,0 

  9,0 

12,0 

10,0 

30,0 

8. Фінанс управл. 

(кошти заг. ф.)  
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності фінансового управління 

100,0 

9. Соцзахист 

(кошти заг. ф.)  
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності відділу соціального захисту населення 

200,0 

 

 

 

 

Начальник економічного відділу 

 виконавчого органу міської ради                                                  М.Назар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


