
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від 15 жовтня 2015р.                                                                                             №  03/62 -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. Розділ 1. Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг: 

- доповнити «поточний ремонт вул.Коновальця в районі ЗОШ №3 і стадіону  

   енергетичного  коледжу» - 9,636  тис.грн.  

- Розділ 12. Охорона здоров’я: зняти «ремонт та заміна системи опалення терапевтичного  

   корпусу     міської лікарні»- - 9,636  тис.грн.  

1.2. доповнити Розділ 4.Культура. Організаційне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності  закладів культури: 

 - ремонт системи опалення будинку дитячої музичної школи – 52,0 тис.грн. (план. надх.) 

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

та їх споруд: 

- для участі секції веслування на байдарках і каное (Бурштинська ДЮСШ) у  

   Всеукраїнському турнірі на байдарках і каное 1,89 тис.грн. (план. надх.) 

1.4. доповнити Розділ 7. Апарат управління (план. надх.):  

- послуги Укртелекому – 6,5 тис.грн. 

- послуги нотаріуса щодо укладання договору пожертви автомобілів – 4,5 тис.грн. 

- послуги за навчання у сфері здійснення держзакупівель – 3,450 тис.грн. 

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

інфраструктури: 

1.5.1.- виготовлення та встановлення флагштоку по вул.С.Стрільців,4 – 9,108 тис.грн. 

- улаштування лежачого поліцейського по вул.Коновальця, С.Стрільців 5-11- 1,2 тис.грн. 

 - ремонт вул. освітлення по вул. Шевченка, Зелена, Поперечна,Валова, Лепкого – 15,4  

   тис.грн. (план. надх.)  

- ремонт входів в підвальне приміщення буд. по вул.Коновальця,7 – 12,0 тис.грн. (план.  

  надх.) 

1.5.2. зняти: - «ремонт пішохідної доріжки по вул. Стуса (в районі бічної сторони буд за 

№14-20) - - 80,0 тис.грн. 

 «ремонт вул. освітлення по вул.О.Басараб» - -16,0 тис.грн. 



«ремонт вул. освітлення скверу Небесної Сотні» - -15,0 тис.грн. 

«поточний ремонт пішохідної доріжки по вул.С.Бандери,34 в м.Бурштин» - -10,0 тис.грн. 

- направити на фінансування з-ти працівникам підрозділу благоустрою КП «Житловик»-121,0                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                         тис.грн. 

1.6. доповнити Розділ 13. Програми: «Спів фінансування проекту USAID «Підтримка 

інституційної спроможності українських міст в розробці політик сталого енергетичного 

розвитку» придбання програмного забезпечення для обліку енергетичних ресурсів – 100,0 

тис.грн. (план. надх.)  

     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект рішення  
Від 15 жовтня 2015 року                                                              № 04/62-15 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до рішення сесії  

№ 09/59-15 від 17.07.15. «Про затвердження 

концепції індустріального парку «Бурштин»  

 

 

          З   метою     забезпечення    економічного     розвитку    міста,   активізації   

інвестиційної  діяльності,  створення  нових  робочих  місць,  розвитку  сучасної   

виробничої  інфраструктури,  керуючись  Законами  України  «Про  індустріальні   

парки», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний земельний   

кадастр»,  Земельним  кодексом  України,  ст.  144  Конституції  України, розглянувши 

листи Мінекономрозвитку №3912-05/31071-06 від 17.09.15р. «Щодо повернення 

матеріалів» та  Мінфіну №31-11150-18-5/ 289.37 від 15.09.15р. «Щодо індустріального 

парку «Бурштин», врахувавши рекомендації  комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку,  міська  рада                 

вирішила: 
                        

1.  Внести зміни до концепції  індустріального парку «Бурштин», затвердженої рішенням 

сесії міської ради № 09/59-15 від 17.07.15р. «Про затвердження концепції 

індустріального парку «Бурштин», що додається.  

 

2.  Виконавчому комітету міської ради подати матеріали до уповноваженого державного 

органу для включення індустріального парку «Бурштин» до Реєстру індустріальних 

(промислових) парків відповідно до  ст.14, 15 Закону України «Про індустріальні парки» 

від 21.06.2012р.  № 5018-VI. 

  

3.  Контроль   за   виконанням   даного  рішення   покласти  на   міського голову 

П.Курляка, голову депутатської комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

М.Коцура. 

 

 

 Міський голова                                                                                              П.Курляк 

 

Головний спеціаліст-юрист                                                                          А.Пергельський    
  

 


