
                                                                                                        
                                                         УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ                                 
РІШЕННЯ    

 

Від 26 січня 2015 р.                                                                                      № 03/50-15 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного 

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка 

на 2015р. 

 

        Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 

звернення виконавчого комітету міської ради, врахувавши рекомендації комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку, міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Внести зміни до  Програми  соціально-економічного і культурного розвитку м. Бурштин 

та с. Вигівка на 2015 рік, а саме: 

1.1. Розділ 2. «Капітальні вкладення»  

        п.2.1. Капітальний ремонт доріг в м. Бурштин та с. Вигівка: - 512,0 тис.грн. 

зняти: -  вул.С.Стрільців,4  м. Бурштин – 100,0 тис. грн. 

             - вул. Шевченка, м.Бурштин  – 200,0 тис. грн. 

             - с.Вигівка – 50,0 тис. грн. 

             - Шухевича 14-16. м.Бурштин– 62,0 тис. грн. 

             - центральна частина (бруківка) вул..С.Стрільців,  м. Бурштин,  – 100,0 тис.грн. 

   п.2. 2. Об’єкти благоустрою міста: - 725,0 тис.грн.  

зняти: - кап. ремонти по зовнішньому освітленню міста Бурштин – 400,0 тис.грн. 

            - кап. ремонт ліфтів житлових будинків  м.Бурштин– 50,0 тис.грн. 

            - кап. ремонт освітлення будинку по вул. Шухевича,2 м.Бурштин – 50,0 тис.грн. 

            - проектування та будівництво об’єктів комунікацій інфраструктури ІП – 100,0 тис. 

            - кап. ремонт башні на ВОС – 100,0 тис.грн. 

            - кап. роботи по льодовій арені м.Бурштин– 25,0 тис.грн. 

направити на кап. ремонт 1-го поверху будинку по вул. Будівельникі,2 м.Бурштин-100,0     

              тис.грн.  

Доповнити галузь «Благоустрій міста» (загальний фонд): 1137,0 тис. грн. 

- ремонт дороги по вул. С.Стрільців,4 – 99,0 тис.грн. 

- ремонт дороги с.Вигівка – 50,0 тис.грн. 

- ремонт дороги по вул. Шухевича 14-16 – 39,0 тис.грн. 

- ремонт ліфтів житлових будинків – 50,0 тис.грн. 

- ремонт освітлення будинку по вул. Шухевича2 – 50,0 тис.грн. 

- ремонт башні на ВОС – 99,0 тис.грн  

- ремонтні роботи по по льодовій арені – 25,0 тис.грн. 

- ремонт  санвузла  будівлі   по вул. Будівельників2 (Іповерх)    55,0 тис. грн.. 

 -ремонт   освітлення , електропостачання  будівлі  по вул. Будівельників,2  (І поверх)   -30,0     

   тис.грн. 



- ремонт приміщення пральні в м.Бурштин – 70,0 тис.грн. 

- ремонт пішох доріжки по вул. Стуса (в р-ні бічна сторона буд за №14-20) - 80,0 тис.грн. 

- ремонт пішох доріжки по вул. Коновальця,3 (вздовж дороги від скверу до території школи 

№3) - 90,0  тис.грн. 

- ремонт вул. освітлення скверу загиблих воїнів – 22,0 тис.грн. 

- ремонт вул. освітлення по вул.О.Басараб – 72,0 тис.грн. 

- ремонт вул. освітлення скверу Небесної Сотні – 25,0 тис.грн. 

- ремонт вул. освітлення скверу Європейський та Сковороди – 81,0 тис.грн. 

- ремонт вул. освітл. по вул. Шевченка, Зелена, Поперечна, Валова, Лепкого – 76,0 тис. 

- ремонт вул. освітл. по вул. Вітовського, Хмельницького, Гагаріна, Котляревського-56,0 

- ремонт вул. освітл. по вул. Франка, Коротка, Над Рудкою, Торгова -68,0 тис.грн. 

 

п.2.3. Освіта:  

зняти: - кап. ремонт закладів освіти і науки: - 500,0 тис.грн. (кап. вклад.) 

направити на ремонт закладів освіти і науки: - 500,0 тис.грн. (заг. фонд) 

 

п.2.4. Культура: 

-зняти: - кап. ремонт будівлі (фасад)  Будинку культури ім.Т.Шевченка - 40,0 тис.грн. 

направити на ремонт приміщення (внутр) Будинку культури ім.Т.Шевченка – 40,0 тис. 

- зняти з  капітального ремонту клубу с.Вигівка – 100,0 тис.грн. 

- направити на ремонт клубу с.Вигівка – 80,0 тис.грн.(заг.фонд) 

- направити на придбання обладнання довгострокового користування для клубу с.Вигівка 

+20,0 тис.грн.(кап. вкладення) 

 

2. Контроль за виконанням покласти на міського голову П.Курляка та  голову комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку М.Коцура. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              П.Курляк 

 


