
                                                                                                  

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від 17  липня  2015р.                                                                                             №  07/59 -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 

КП «Житловик», жителів міста, 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 10. «Благоустрій міста» п. «Поточний ремонт об’єктів інфраструктури»: 

- ремонт вул. освітлення скверу Європейський та Сковороди – 27,186 тис.грн. 

- ремонт вул. освітлення по вул. Шевченка, Зелена, Поперечна, Валова, Лепкого – 29,0 тис.грн. 

- ремонт вул. освітлення скверу Небесної Сотні – 10,0 тис.грн. 

 



1.2. направити на фінансування робіт: 

- ремонт вул. освітлення с.Вигівка – 19,186 грн. 

- на Розділ 1. Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг: 

- ямковий ремонт дороги (асфальт) по вул.Стуса, Коновальця, О.Басараб – 25,0 тис.грн. 

- ремонт дороги (щебінь) по вул.О.Басараб – 22,0 тис.грн. 

 

1.3. зняти із Розділу 2. «Капітальні вкладення» п.2 «Об’єкти благоустрою міста»: 

 - капітальний ремонт покрівлі по вул. Стуса,10 – 25,7 тис.грн. 

-  капітальні роботи по газифікації вул. Сонячна – 30,0 тис.грн. (дод. надх.) 

Направити на Розділу 10. «Благоустрій міста» п. «Поточний ремонт об’єктів інфраструктури» 

- ремонт підвального розгалуження холодної  води в буд.№8 по вул.Стуса – 25,7 тис.грн. 

- газопостачання частини вулиці Сонячна-Івасюка (зовн. мережі) – 31,432 тис.грн. (дод. надх.)  

- зняти із «проектування та будівництво об’єктів комунікацій інфраструктури індустріального 

парку» - 3,510 тис.грн. 

- направити на Розділ 10. «Благоустрій міста» п. «Поточний ремонт об’єктів інфраструктури»: 

«розрахунок ТЕО електропостачання території індустріального парку «Бурштин» - 3,510 тис.грн.  

 

1.4.зняти із Розділу 2. «Капітальні вкладення» п.3 «Освіта» - 

- - капітальний ремонт огорожі ЗОШ №2 в м.Бурштин – 44,758 тис.грн. 

 

 

направити на: Розділ 3. Освіта (загальний фонд): 

- поточний ремонт НВК м.Бурштин – 17,093 тис.грн. 
- поточний ремонт покрівлі будинку ДНЗ №2 – 27,665 тис.грн. 

 

1.5. зняти із Розділу 2 «Капітальні вкладення» п.1. Капітальний ремонт доріг 

- Коновальця (в районі ЗОШ №3 і стадіону енергет. коледжу) – 34,526 тис.грн. 

направити на Розділ 1. Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг: 

- поточний ремонт вул.Коновальця в районі ЗОШ №3 і стадіону енергет. коледжу) - 34,526 тис.грн. 

  



2. Доповнити розділи Програми наступними роботами із понадпланових надходжень: 

 - ремонт автостоянки та дороги в районі вул. Стуса 15, 19 

 - ремонт дороги в районі  вул. Івасюка,14а – 5,0 тис.грн.  

 - заміна тепломережі по вул.Стуса,6 – 40,0 тис.грн.  

 - заміна огорожі ДНЗ №6 – 150,0 тис.грн. 

- заміна системи опалення та водопроводу міської лікарні терапевтичн. корпусу – 254,435 тис.грн. 

- придбання багатофункціонального пристрою принтер-сканер-копір для відділу освіти і науки – 

15,0 тис.грн. 

 

3.Контроль за виконанням покласти М.Коцура, голову комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку,  О.Петровську, начальника фінансового відділу міської ради, І.Федунків, головного 

бухгалтера виконавчого органу міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова                                             П. Курляк 

 

 


