
ПРОЕКТ  

25 лютого 2016р.                                                                                                                                                      №     122 

м.Бурштин 

 

Про виконання заходів Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку м.Бурштина  

та с.Вигівка на 2015 рік 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши інформацію виконавчого органу міської ради, 

врахувавши рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку, міська рада 

 

вирішила: 

 

 1. Інформацію про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2015 рік 

згідно додатку взяти до відома.  

 

2. Комісії з питань бюджету та економічного розвитку рекомендувати заходи, які не були виконані згідно планових надходжень розглянути 

при уточненні міського бюджету. 

 

3. Контроль за виконанням покласти на В.Гулика, заст. міського голови та В.Рик, голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                                                             Р.Джура 

 

Нач. юридичного відділу                                                                                                              В.Данилюк 

 

 

З проектом рішення ознайомлені                                                                                                 В.Гулик 

 

Підготовила:                                                                                                                                   М.Назар 

 

 
  



,Додаток 

 до рішення сесії міської ради  

                                                                                                                                   №________ від ____________ 

 

Інформація про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2015р. 
 

№ Галузь Назва заходу Сума,тис.грн виконання примітка 

1. Видатки на 

проведення, 

утримання та 

ремонт доріг 

 

-  Матеріали (асфальт, суміші для підсипки доріг) 128,2 28,8 щебінь ПП Товстий М.Г. 

97,3 асфальт Рогатин ДЕД  

виконано 98,4% 

126,1 тис.грн. 

 -   Ямковий рем. доріг  по вулицях міста та с.Вигівка           12,0 12,0 КП «Житловик» виконано  

-  Послуги автогрейдера  43,3 43,2 КП «Житловик» виконано  

- ямковий ремонт дороги (асфальт) по вул.Стуса, 

Коновальця, О.Басараб  

25,0 25,0 КП «Житловик» виконано  

- ремонт дороги (щебінь) по вул.О.Басараб  22,0 22,0  КП «Житловик» виконано  

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

стадіону енергет. коледжу  

36,64  35,619 ТзОВ Спеценергобуд  

  1,016 КП Капіт. будівн м/ради 

виконано 

- поточний ремонт дороги по вул.Калуська  70,0 обл.бюд 70,0  Рогатин ДЕД  виконано 

РАЗОМ по КФК 170703  (розпорядник коштів – в/ орган 

м/ради): 

337,14 334,935 99,3 % 

2. 

 

 

Капітальні 

вкладення  
 

 
 

 

1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ: 

 (розпорядник коштів – виконавчий орган міської ради): 

962,07 670,69 69,7% 

- вул. Стуса – Коновальця об’їзна  (асфальт)  250,0  не виконано дефіцит фінанс. 

- центральна частина по вул. С.Стрільців (від Калуської  

дороги до центру-бруківка)                                                                 

496,6  455,0  ПП Магнат-Твім 

 1,201 КП Капіт. будівн м/ради  

виконано 

 

- Коновальця (в районі ЗОШ №3 і стадіону енерг. коледжу) 215,47 210,2  ТзОВ Спеценергобуд 

 4,291  КП Капіт. будівн м/ради  

виконано  

2. ОБ’ЄКТИ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА                   

 (розпорядник коштів – виконавчий орган міської ради): 

1400,816 974,528 69,6% 

- капітальний ремонт покрівлі по вул. Калуська,10  100,0 97,6  КП «Житловик» виконано 

- капітальний ремонт покрівлі по вул. Стуса,10    74,3 74,3 КП «Житловик» виконано 

- капітальний ремонт 1-го поверху буд. по 

вул.Будівельників 2 

270,0 269,1 // 138,0 ПізьО.М.+Екогалбуд 42,3  

 70,0  ФОП Лущак + Ідеал пласт 13,3 

 5,454 КП Капіт. будівн м/ради  

виконано  

 

- виконання робіт з обстеження та паспортизації по 

реконструкції (виведення з аварійного стану) водонапірної 

башти 400м3 у м.Бурштині 

159,008 

42,978 дод.н.  

161,6 ТОВ НВП Тріада  

  40,4 ТОВ НВП Тріада 

виконано 



- придбання місцевої символіки (герби) та встановлення на 

в’їздних знаках міста  

   15,0 15,0 ФОП Штаєр  виконано 

- проектування та будівництво об’єктів комунікацій 

інфраструктури індустріального парку 

  396,49 66,6 ФОП Лесів О.В. (аванс) не виконано 

дод.угода - 2016 

- капітальний ремонт тепломережі в районі  вул. 

Енергетиків, С.Стрільців 

150,0 дод. н.  не виконано деф. фінансув. 

- капітальний ремонт водогону вул.Калуська,10 - 13,  

вул.Енергетиків 1,3,7; вул. С.Стрільців 2-5,   

вул.Коновальця, О.Басараб -  Грушевського  

173,892  22,092 КП «Житловик» Коновальця 

21,512 КП  О.Басараб -  Грушевського  

39,0 КП «Житловик» Енергетиків 1,3,7 

виконано 

82,604 тис.грн. 

- реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по 

вул.Калуській,10, пошкодженого пожежею  

169,148 164,066 СДС Промбуд 

3,301 КП Капіт. будівн м/ради  

виконано 

167,37 тис.грн. 
3. ОСВІТА: (розпорядник коштів –  відділ освіти і науки  

міської ради) 

218,40 218,0 99,8% 

Придбання комп’ютерної техніки і  програмного 

забезпечення та обладнання довгострокового користування 

для забезпеч. діяльності централ. ведення б. обліку (070804) 

- Придбання обладнання довгострокового користування для 

дошкільних навчальних закладів (070101) 

 

- кап. ремонт огорожі ЗОШ №2 в м.Бурштин – (070201) 

 

57,0 

 

20,0 

 

 

141,40 

 

57,0 ФОП Демчишин С.І. 

 

8,9 ПП «Корнат» ДНЗ №1 хол.камера 

7,0 ФОП Рожко ЗОШ №3 макет гвинт 

3,7 ПП Кухарський насос Вигівка НВК 

141,40 ПП Ідеал пласт  

 

виконано 

 

 

виконано 

 

виконано   
4. КУЛЬТУРА:  (розпорядник коштів – відділ культури і 

туризму та зовнішніх зв’язків  міської ради) 

351,898 

 

278,2  79,1% 

- капітальний ремонт Будинку культури ім.Т.Шевченка 

(фасад)  

260,0 243,3 СДС Промбуд  виконано 

 Придбання обладнання довгострокового користування для 

клубу с.Вигівка 

20,0 - не виконано 

Придбання комп’ютерної техніки і  програмн. забезпечення  

та обладнання довгострокового користування для закладів  

31,898 30,0 ПП Попадюк І.Р. виконано 

Придбання звукоакустичної апаратури для Будинку 

культури ім. Т.Шевченка  

40,00 4,9 ФОП Сандуленко С.І.  виконано 

 4,9 тис.грн. 
5. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ: (розпорядник коштів – 

виконавчий орган міської ради)  

210,91 

  
210,72 99,9% 

- придбання комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення для структурних підрозділів виконавч. органу,  

 ЦНАП,  державного реєстру виборців  

210,91 197,867 ФОП Сидор   

12,850 ТзОВ Іста (принтер для відділу 

ведення держ реєстру виборців) 

виконано 

210,72 

6. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ: (розпорядник коштів – 

фінансовий відділ  міської ради) 

45,0 44,774 99,5% 



- придбання комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення для  діяльності фінансового відділу 

45,0 44,774 ФОП Сидор    

  

виконано 

7. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ: (розпорядник коштів – відділ 

соціального захисту населення  міської ради) 

40,0 40,0  100% 

- придбання комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення для забезпечення діяльності відділу 

40,0 40,0 ПП Демчишин  виконано 

3. Освіта  

(кошти заг. ф.)  

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності  закладів освіти 
368,616 368,581 виконано 

- субвенція відділу освіти Галицької РДА на фінансування 

паливно-мастильних матеріалів для перевезення учнів із 

прилеглих сіл до освітніх закладів м.Бурштина  

3,7   3,7 субвенція виконано 

- перевезення учнів із прилеглих сіл (Вигівка, Коростовичі, 

Куропатники) до освітніх закладів м.Бурштина 

- нагородження та придбання грамот, подяк колективу 

закладів Бурштинської ЗОШ №2 і ДНЗ №3  з нагоди 50-

річчя закладу  

26,416   

  

20,0 

26,416  паливо-мастильні матеріали 

  

20,0 нагородження 

виконано 

 

виконано  

Поточний ремонт закладів освіти і науки:  

- ДНЗ №1,2,3,6 (070101) 

- поточний ремонт покрівлі будинку ДНЗ №2  

- заміна вікон ДНЗ №3 

- заміна огорожі ДНЗ №3 

- поточний ремонт ДНЗ №3  

- поточний ремонт НВК м.Бурштина (070201) 

- поточний ремонт НВК с.Вигівка (070201) 

-  ЗОШ № 1,2,3   (070201)  

 гімназія  

318,5 

 

 

 

 

 

 
 

318,465 в т.ч. 

 

27,665  КДТ Тварок  

  95,8    Екогалбуд  0,9 КП Кап.будівн. 

  73,3    ФОП Семеген 

  18,9    ПП Магнат-Твім 

   43,9 ФОП Тимошик 

  

44,0 ПП Штогрин вікна спортзал №2 

14,9 ПП Патригура фасад гімназії  

99,9% 

виконано 

4. Культура 

(кошти заг. ф.) 
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності  закладів культури  

 136,0 
  

44,2 32,5 % 

Поточний ремонт приміщення 1-го пов. (бухг.) БК 

ім.Т.Шевченка 
  32,5 31,6 ФОП Тимошик М.Г.  виконано 

- Поточний ремонт сцени актового залу БК ім.Т.Шевченка  

 
   7,5 -  не виконано 

(знято фінанс). 

Поточний  ремонт клубу с.Вигівка  80,0 3,6 ПП Чміль І.Б. не виконано 

знято фінанс. 



- жалюзі, лінолеум для дорослої бібліотеки вул.Будівельн,2  

- нагородження та придбання грамот, подяк колективу 

Бурштинської дитячої музичної школи з нагоди 50-річчя 

закладу  

 

- ремонт системи опалення буд ДМШ – 52,0 тис.грн. план. н 

  6,0 

 10,0 

 

 

 

----- 

-  

9,0  в т.ч.: 

0,6 ФОП Попадюк І.Р. 

3,0 Данилюк В.О. (грамоти) 

0,4 ФОП Басараб Н.(квіти) 

5,0 нагородж.працівн. (премія) 

 --------- 

не виконано 

 

виконано 

 

 

 

не виконано 
5. Спорт 

(кошти заг. 

фонду)  

Фінансова підтримка фізк-спортивних т-в та їх споруд:   160,0 149,785 93,6% 

- клуб ФСК «Енергія»     90,0 78,0 ФСК Енергія 

12,0 ФФК 

виконано 

- фізкультурно-спортивні товариства та їх споруди:  в т.ч.  * 70,0 59,785 85,4% 

- шахмати 2,0 0,800 спартакіада виконано 

- футбол (команда с.Вигівка) 6,0 3,0 Курляк І.О. виконано 

- теніс 5,0 1,250 спартакіада виконано 

- хокей 7,0 7,0 Головінська виконано 

- карате-до (спортивний клуб «Воїн») 5,0 1,700 Костриба (гантелі)  

3,300 Костриба (тенісний стіл) 

виконано 

- волейбол (клуб м.Бурштин) 

- волейбол (команда «Західрембуд») 

5,0 

10,0 

5,0 Курляк І. 

10,0 Федорняк    

виконано 

- молодіжна юнатська секція боксу (ПК Прометей) -інвентар   5,0 4,8 ПП Марущак  виконано 

- авіамодельний гурток 10,0 9,985 Головінська М.С  виконано 

- спартакіада школярів   5,0 5,0  виконано 

- секція боротьби 10,0 10,0 Федчишин Ю.Ю.  виконано 
 Для участі секції веслування на байдарках і каноє в кубку 

України з веслування   

  3,0  2,620 ФОП Кирильчук   виконано 

Для участі авіамодельного гуртка в Кубку України «Осінь 

Буковини»  

  5,0 5,0 ФОП Головінська  виконано  

6. ЦНАП 

(кошти заг. 

фонду)  

Центр надання адміністративних послуг : 

- Єдина мережа ЦНАП в Івано-Франків. обл (спів фінанс) 

- Організаційні  витрати для роботи ЦНАП 

- Ремонт приміщення 

 

70,0 

20,0 

10,0 

40,0 

 

48,453 

----- 

9,487 ПП Данилюк 
37,5    ПП Ідеал-пласт 

1,466  КП Капіт. будівн м/ради  

69,2% 

не виконано 

виконано 

виконано 

виконано 
7. Апарат 

управління  

(кошти 

загального 

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності виконавчого органу міської ради: 

- придбання програмного комплексу «По господ облік для м/ рад» 

- виготовлення  технічної документації на земельні ділянки та 

423,35 

 

 2,0 

85,0 

388,144 

 

1,502 ТзОВ Світ Технологій 

31,5 ТОВ Альянс Консолінг (ПДТ топогр 

91,6% 

 

виконано 

виконано  



фонду)  об’єкти нерухомого майна, які ідуть на продаж через аукціон 

 

-  Асоціації «Енергоефективні міста України»,  

   Асоціація міст України 

- конверти, марки, рекоменд. відправлення (700 грн. в міс.) 

- канцтовари   

 

- папір офсетний та офісний ( 12 відділів *2п.*12 міс.) 

 

- бензин (200л *18,0 грн. *12 міс.) 

- запчастини, техогляд, страхування 

 

 

- господарські матеріали (1,0 тис. грн. в міс.) 

 

 

 

 

 

 

- матеріали для ремонту 

 

- крісла, столи, шафи 

 

 

 

- обслуг. комп.техн, заправка катріджів 

- плата за Інтернет 

- обслуговування сайту 

 

 

- абонплата за телефон  

- поточний ремонт  

- поточний ремонт приміщення Служби в справах дітей   

- послуги нотаріуса щодо уклад догов пожертви автомобілів 

- охоронні послуги   

- послуги за навчання у сфері здійснення держзакупівель  

- програма Парус 

 

 

 5,0 

 

 2,4 

13,0 

 

19,0 

 

77,0 

 9,0 

 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

28,0 

 

37,0 

 

 

 

38,0 

19,0 

  5,0 

 

 

16,0 

19,0 

10,0 

 4,5 

11,0 

  3,45  

  5,0  

15,060 ДП Іван-Франк НД та ПІЗ 

4,117 інститут Львівводгосп 

2,0 Енергоефективні міста 

3,0 Асоціація міст України 

2,0  Укрпошта 

0,500 ФОП Кучма  1,280 Гавриленко 

0,474 ПП Данилюк  10,0 ФОП Каблуцька 

6,5 Франко 5,0 ФОП Каблуцька  

5,0 ТОВ Український папір 2,187 Мережа 

75,453  ОккоБізнесКонтракт 

8,899// в т.ч. 0,423 Страх. комп. «Галицька» 

4,966 ФОП Несторенко В.М. 

2,0 ФОП Варунків 1,510 ФОП Николин В. 

1,9 Вест-Гал (печатка) 2,6 Акорд печ 

0,74  Труш (вивіски) 0,56 Демчишин (тел) 

0,266 загін ДСНС (перезарядка вогнегасн) 

2,850 ПП Пожежна безп. Вогнегасники 

1,465 Фірма Вест-Гал штампи, штем. под 

1,6 стат. бюл. ГУ статистики 

3,1 Головінська госп.товари  

20,368 ФОП Головінська М.С. 

6,8 ФОП Гой О. 

4,9 (20 крісла) Кирильчук 

9,98 Кирильчук меблі  

1,87 Демчишин серверна шафа 

19,49 Туз меблі ЦНАП 

37,640 ФОП Сидор О. 

17,560 ПП Талант 

4,0 Максимова розробка сайту 

0,180 Інформаційний центр 

0,456 Укр. мережа 

15,267 Укртелеком 

14,9 КП Житловик 3,7 Головінська матер. 

9,766 ФОП Тимошик 

4,5 нотаріус Чіпко Н.З. 

10,488 Управл. Держ. служби охорон 

3,45 Консалт 

4,8 Парус бухг. програма 

 



8. Фінанс відділ 

(кошти заг. ф.)  
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності фінансового відділу 

76,0 

 

8,766 Придб програми "Парус-бюджет" 

3,9 ТзОВ "Франко-ПАК"папір 

3,801 ПП Каблуцька З. канцтовари 

11,838 ФОП Сидор О.В. бл.живл.упси 

2,560 ПП «Талант» Інтернет 

24,27 ФОП Сидор обсл. оргтехніки 

3,9 ПП Білоголовська С.В. жалюзі 

1,72 ФОП Сидор придб телеф, модему 

0,5 ФОПСинькевич Д.В. прогр.Соната 

2,2 ФОП Синькевич прогр. місц.бюдж. 

2,85 ТОВ О-2  засіб криптогр. захисту 

66,305 тис.грн. 

87,2% 

виконано 

  66,305 тис.грн. 

9. Соцзахист 

(кошти заг. ф.)  
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності відділу соціального захисту населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168,4 тис.грн. в т.ч.: 

65,9 – ПП Кирильчук (меблі) 

39,4 – ПП Демчишин (комп.техніка) 

21,2 – ПП Карунка (канцтовари) 

16,2 – ТОВ Франко-Пак (папір) 

  1,1 – ПП Патригура (матеріали) 

  8,1 – УДСО (охорона) 

  3,1 – ПП Головінська (матеріали рем) 

  4,0 – ТзОВ О-2 засіб криптогр. захист  

  9,4 - Корпорація Парус бухг. забезп. 

84,2 % 

виконано 

168,4 тис.грн. 

10 Благоустрій 

міста 

(кошти заг. ф.) 
 

  

 

Поточний ремонт об’єктів інфраструктури: 

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

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

- ремонт ліфтів житлових будинків – 31,43 тис.грн. 

 

- ремонт освітлення будинку по вул.Шухевича,2 – 50,0                   

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

- ремонт прим  буд 1-го пов по вул. Будівельників,2санвузол 

  

- ремонт освітлення 1-го пов. по вул. Будівельників,2     

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

- ремонт пішохідної 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 

1005,305 

40,0 

39,0 дод.н. 

50,0 

 

50,0 

25,0 дод.н. 

26,3 

18,584 дод.н. 

64,330  

70,0 

- 

 

 90,0 

955,239 

------------ 

6,030 КП Житловик 

15,715 ПП Прикарпатліфт (О.Басараб,2)-7,040 

+ 1,4 Стефаника,17+4,175 (Стеф17)+3,1 С.Стр.20 
49,4 КП «Житловик» 

24,4 КП «Житловик»  

25,4 Ідеалпласт  0,823 кап.будівн.м/р 

15,0 

0,854 РЕМ підкл. + 64,0 ПП Гривнак  

49,6 КП «Житловик» 

-------------------------- 

 

90,0 КП Житловик 

95,01 

знято фінансув 

виконано 

виконано 

виконано 

виконано 

виконано 

виконано 

виконано 

виконано 

 

знято фінанс. 

 

виконано 



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.г 

- ремонт вул. освітлення скверу Європейський та Сковороди 

– 81,0 тис.грн. - 27,186 тис.грн. 

- ремонт вул. освітл. по вул. Шевченка, Зелена, Поперечна,   

Валова, Лепкого – 76,0 тис. – 29,0 тис.грн.  

- ремонт вул. освітлення по вул. Вітовського, 

Хмельницького, Гагаріна, Котляревського- 56,0 

- ремонт вул. освітлення по вул. Франка, Коротка, Над 

Рудкою, Торгова - 68,0 тис.грн. 

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

 - поточний ремонт пішохідної доріжки по вул.С.Бандери,34 в 

м.Бурштин 

- поточний ремонт ВОС  

- поточний ремонт з відновлення 5-ти поверхового житлов. 

будинку по вул.Калуській,10 , пошкодж пожежею 

 

22,0 

 

56,0 

- 

53,81 

 

 

36,46 

 

20,0 

- 

  

19,186 

- 

 

99,392 

  

 5,059 

 

 

5,742 КП «Житловик»  

 

53,934 КП «Житловик» 

---------------------------- 

34,7 (Європейський) КП Житловик 

19,164 (Сковороди) КП Житловик 

 

36,46 КП Житловик 

 

21,1 КП Житловик 

---------------------- 

 

19,186 КП Житловик 

----------------------- 

 

96,2 Галкомфортсервіс 2,664 кап.буд. 

 

5,059 СДС Промбуд 

 

виконано 

 

виконано 

знято фінанс. 

виконано 

виконано 

 

виконано 

 

виконано 

 

 

виконано 

знято фінанс. 

 

виконано 

 

виконано 

- підрядні роботи по встановленню ялинки до Новорічн.свят 15,66 15,66 КП Житловик виконано 

- заміна підвального розгалуження холодного    

водопостачання по вул. С.Стрільців,17 

- заміна підвального розгалуження холодного 

водопостачання по вул.Стуса 5 – 29,802 тис.грн. 

20,1 

 

4,9  

24,902 дод.н 

19,627 КП Житловик 

 

26,7 КП Житловик 

виконано 

 

виконано 

- заміна підвального розгалуження холодного 

водопостачання  по вул. Калуська,10   

та  по вул.В.Стуса,10  

32,0 дод.н. 

 

30,708 

31,530 КП Житловик 

 

30,708 КП Житловик 

виконано 

 

виконано  

- виготовлення проекту на вуличне освітлення по вул. 

Л.Українки – 8,0 тис.грн.;  

8,0 8,0 ПП Гривнак виконано 

- улаштування рекламного щита, дошки – 7,240 тис.грн. 7,24 7,24 КП Житловик виконано 

- по обслуговуванню фонтану в центр. частині м.Бурштина  20,0 19,998 КП Житловик виконано 

- газопостачання част. вул. Сонячна-Івасюка (зовн. мережі)  31,432  31,432 Газове управл. УЕГГ виконано 

- розрахунок ТЕО електропостачання території 

індустріального парку «Бурштин» - 3,510 тис.грн.   

 3,510  3,510 ТОВ Новітні енергетичні 

програми НЕП 

виконано 



- поточний ремонт покрівлі по вул.Стуса,17 (6 під’їзд) 

- відновлення пішохідної доріжки біля будинку 

Будівельників,2а (-10,0 тис.грн.) 

14,910  

 - 

14,910 КП Житловик 

------------------------ 

виконано 

знято фінанс. 

  - влаштування пішохідної доріжки в дворі по 

вул.Енергетиків11,7 – 27,0 тис.грн. 

 - заміна підвального розгалуження гарячого та холодного 

водопостачання в будинку по вул.С.Стрільців,20 – 42,0 тис. 

27,0 

 

42,0 

8,37  ПП Ідеал-пласт 

 

12,6 КП Житловик 

виконано 

 

виконано  

 

- 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. 

9,108 

 

1,2 

9,108 КП Житловик 

 

1,2 КП Житловик 

виконано 

 

виконано 

- заміна вводу тепломережі по вул. Будівельників,4 52,0 48,5 КП Житловик виконано 

- виконання робіт по заміні водопровідної мережі по 

вул.В.Стуса,8  

15,0 15,0 КП Житловик виконано 

 Дільниця 

ритуальної 

служби  КП 

«Житловик»  

в т.ч. : - заробітна плата – 102,0 тис.грн.;  

            - нарахув. на з-ту – 37,7 тис.грн.,  

- матеріали, інвентар,  транспортні послуги  - 20,3 тис.грн.  

160,0 дод.н. ---------------------- не виконано 

дефіцит 

фінансування 

11 Центр реабіліт. 

«Довіря» 
Виготовлення технічної документації та документів право 

власності на буд. Торгова 

10,0 Івано-Франківський НДІ Укладено угоду 

12. Охорона 

здоров’я  

- придб. рентген трубки ТОШИБА Е72/39х новий р/апарат 

- автоклав  

- гемодіаліз  

- ремонт та заміна системи опалення терапевтичного 

корпусу міської лікарні  

- придбання матеріалів для терапевтичного від. (опалення) 

99,0 

 

25,0 
77,43    

 

34,5____ 

235,93  

- 

97,0 автоклав 

25,0 

25,021 Байпас-термо рем водомережі  

30,447 КП Житловик рем опалення 

34,5 матеріали для ремонту 

211,968 

 

виконано 

 

виконано 

виконано 

виконано 

89,8% 
13. Доповнення 

згідно 

звернень 

-  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. 

 - благоустрій, пісочниця в районі вул.С.Стрільців 17-21  

- відновлення гравійного покриття по вул.Д.Галицького  

- ремонт вул. освітлення по вул. Шевченка, Зелена, 

Поперечна,Валова, Лепкого – 15,4 тис.грн. (план. надх.)  

- ремонт входів в підвал буд. по вул.Коновальця,7 – 12,0  

Понад 

планові 

надход- 

ження 

 

 

 

----------------------------------------- 

дефіцит 

фінансування  



 

Зведення заходів Програми в розрізі  галузей: 

 

Галузь План, тис.грн. 

 

Факт, тис.грн. Виконання, % 

Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг  

 

337,14 334,935 99,3 

Капітальний ремонт доріг (бюджет розвитку) 

 

962,07 670,69 69,7 

Капітальні роботи об’єктів благоустрою (бюджет розвитку) 

 

1400,816 974,528 69,6 

Капітальні вкладення  по освіті (бюджет розвитку) 

 

218,40 218,3 99,8 

Капітальні вкладення по культурі (бюджет розвитку) 351,898 

 

278,2 79,1 

Капітальні витрати  виконавчого органу міської ради 210,91 

 

210,72 99,9 

Капітальні витрати фінансового відділу міської ради 45,0 44,774 99,5 

Капітальні витрати відділу соціального захисту населення 40,0 40,0 100 

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  закладів 

освіти  

368,616 368,581 99,9 

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  закладів 

культури  
136,0 

 

44,2 32,5 

Фінансова підтримка фізк-спортивних товариств  та їх споруд 160,0 149,785 93,6 

Центр надання адміністративних послуг 70,0 48,453 69,2 

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

виконавчого органу міської ради 

423,35 

 

388,144 

 

91,6 

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

фінансового відділу  

76,0 

 

66,305 87,2 

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу 

соціального захисту населення 

Поточний ремонт об’єктів благоустрою 

200,0 

 

1005,305 

168,4 

 

955,239 

84,2 

 

95,0 

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської 

лікарні 

480,0 475,1 98,9 

РАЗОМ:  6485,505  5436,354  83,8 



 


