УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ШОСТЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 29 травня 2015р.
м.Бурштин

№ 04/ 54 -15

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 організацій та відділів виконавчого органу 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. зняти із Розділу 2. «Капітальні вкладення»:
«Центральна частина по вул. С.Стрільців (від Калуської дороги до центру-бруківка)»
- -3,4 тис.грн.
- направити на Розділ 1. Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг:
«матеріали» (асфальт)
- + 3,4 тис. грн.
1.2.п.Розділу 2.«Капітальні вкладення» - капітальний ремонт башні на ВОС викласти в
редакції:
-«Виконання робіт з обстеження та паспортизації по реконструкції (виведення з
аварійного стану) водонапірної башти 400м3 у м.Бурштині» - 158,979 тис.грн. (дод.н.)
«проектні роботи по реконструкції (виведення з аварійного стану) водонапірної башти
400м3 у м.Бурштині»
- 42,948 тис.грн. (дод.н.)
1.3. доповнити Розділ 1. Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг :
«поточний ремонт дороги по вул.С.Стрільців,2» – 27,0 тис. грн. (зал. на поч. р.)
1.4. Розділ 10. Благоустрій міста (загальний фонд):
- зняти: «Передпроектні дослідження з ТЕО «Комплексної термомодернізації та санації
багатоповерхових житлових будинків»
- - 50,0 тис.грн.
- направити: «Поточний ремонт пішохідної доріжки по вул.С.Бандери,34 в м.Бурштин
- 10,0 тис.грн.
- направити на Розділ 13 Програми:
- «Програма реалізації молодіжної політики в м.Бурштин та с.Вигівка на 2015р»
15,0 тис.грн.
- «Програма фінансової підтримки ГО «Бурштинська міська федерація футболу»
- 12,0 тис.грн.
- направити на Розділ 2. «Капітальні вкладення» п.5. Апарат управління :
- придбання комп’ютерної техніки для забезпечення діяльності відділу ведення
державного реєстру виборців
– 13,0 тис.грн.
1.5. доповнити Розділ 10. Благоустрій міста (загальний фонд):
- «ремонт приміщення будинку 1-го поверху по вул. Будівельників,2 санвузол»
– 18,584 тис.грн. (дод. надх.)

- «заміна підвального розгалуження холодного водопостачання по вул. Калуська,10»
- 32,0 тис.грн. та по вул.В.Стуса,10 – 31,0 тис.грн.
1.6. доповнити Розділ 7. Апарат управління :
- поточний ремонт приміщення Служби в справах дітей виконавчого органу міської ради
– 10,211 тис. грн. (дод. надх.).
2. Контроль за виконанням покласти М.Коцура -голову комісії з питань бюджету та
економічного розвитку, О.Петровську начальника фінансового відділу міської ради, та
І.Федунків, головного бухгалтера виконавчого органу міської ради.

Міський голова

П. Курляк

