
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 11 вересня   2015р.                                                                                             №  04/61-15  
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 органу міської ради, установ, організацій, жителів міста, 

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 1. Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг: 
- поточний ремонт вул.Коновальця в районі ЗОШ №3 і стадіону енергет. коледжу) - 34,5  

                                                                                                                                            тис.грн.  
- направити на Розділ 12. Охорона здоров’я: 
- поточний ремонт  системи опалення терапевтичного корпусу міської лікарні  – 34,5                                        

                                                                                                                                            тис.грн. 
1.2.1. доповнити Розділ 3. Освіта. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності  закладів освіти: 
- перевезення учнів із прилеглих сіл (Вигівка, Коростовичі, Куропатники) до освітніх  

  закладів м.Бурштина – 26,416 тис.грн.  
- нагородження та придбання грамот, подяк колективу закладів Бурштинської ЗОШ №2 і  

  ДНЗ №3  з нагоди 50-річчя закладу – 20,0 тис.грн. 

 
1.2.2. внести зміни до Розділу 3. Освіта. Організаційне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності  закладів освіти: 
- зняти «заміна вікон в будинку ЗОШ №3 м.Бурштин (спортзал)» - 26,5 тис.грн. 
- направити на Розділ 2 Капітальні вкладення (2.3 Освіта): «кап. ремонт огорожі ЗОШ №2 в  

  м.Бурштин» - 26,5 тис.грн.  

  
 1.3. доповнити Розділ 4.Культура. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності  закладів культури: 
- жалюзі, лінолеум для дорослої бібліотеки (вул.Будівельників,2) – 6,0 тис.грн. 
- нагородження та придбання грамот, подяк колективу Бурштинської дитячої музичної     

  школи з нагоди 50-річчя закладу – 10,0 тис.грн. 

 
1.4. доповнити Розділ 5. Спорт. Фінансова підтримка фізкультурно-спортивних т-в та 

їх споруд: 
- для участі секції веслування на байдарках і каное (Бурштинська ДЮСШ) в Кубку України  

  з веслування – 3,0 тис.грн. 



 

- для участі авіамодельного гуртка в Кубку України «Осінь Буковини» – 5,0 тис.грн. 
1.5. доповнити Розділ 9. Соцзахист. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності відділу соціального захисту населення: 
- придбання програмного забезпечення «Парус» - 10,0 тис.грн. 

 
1.6. доповнити  Розділ 10. «Благоустрій міста»  Поточний ремонт об’єктів   

    інфраструктури: 
 - влаштування пішохідної доріжки в дворі по вул.Енергетиків , 7,11, – 27,0 тис.грн. 
 - заміна підвального розгалуження гарячого та холодного водопостачання в будинку по  

    вул.С.Стрільців,20 – 42,0 тис.грн. 
- фінансування робіт з обстеження та паспортизації по реконструкції (виведення з  

   аварійного стану) водонапірної башти 400м3 у м.Бурштині – 103,0 тис.грн. 
- фінансування робіт по ремонту освітлення 1-го поверху по вул. Будівельників,2 – 5,330  

   тис.грн.    
1.7. доповнити  Розділ 12. Охорона здоров’я: 
- заміна системи опалення терапевтичного корпусу міської лікарні – 99,00 тис.грн. 
- придбання матеріалів для терапевтичного відділення міської лікарні (опалення)– 87,059      

   тис.грн.  

 2.  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 
 
 

 

 


