
Проект рішення 

від 21 вересня 2016р.                                                                                        №   367 

 

Про внесення змін до проекту Стратегії 

розвитку міста Бурштин до 2020 року 

 

          Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 

міської ради від 24.12.15р.  №06/04-15 «Про проект Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року», врахувавши рекомендації Комітету з управління впровадження Стратегії 

розвитку міста Бурштин до 2020 року (згідно протоколів №2 від 24.06.16р., №3 від 

15.09.16р.), міська рада  

вирішила: 

1. Внести зміни до проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 року для реалізації  

наступних проектів у 2016 році з фінансуванням на загальну суму 2760,0 тис.грн.: 

1.1. Заходи з енергоефективності  – 1800,0 тис.грн., в т.ч.: 

п.1. Інвентаризація та уточнення схеми теплопостачання – 15,0 тис.грн. 

п.2. Виконання робіт по нанесенню схеми теплопостачання м.Бурштин на генеральний 

план міста – 10,0 тис.грн. 

п.3. Розробка технічного завдання і виконання паспортизації теплових мереж м.Бурштин – 

350,0 тис.грн. 

п.4. Виконання робіт по теплоізоляції трубопроводів міських теплових мереж з витратних 

матеріалів підрядника (проблемні ділянки) – 200,0 тис.грн. 

п.5. Заміна проблемних ділянок тепломережі трубопроводів – 200,0 тис.грн. 

п.6. Утеплення фасаду та заміна вікон на енергозберігаючі в адмінбудівлі Бурштинської 

міської ради – 300,0 тис.грн. 

п.7. Проведення ремонту внутрішніх комунікацій (підвальна частина висотних житлових 

будинків) – 300,0 тис.грн. 

п.8. Розробка проектно-кошторисної документації комплексної термосанації будівлі 

Бурштинської міської лікарні – 140,0 тис.грн. 

п.9. Створення умов для  надання адміністративних послуг  по вул.Січових Стрільців,20 

для організації роботи ЦНАП – 180,0 тис.грн. 

п.10. Адміністративний супровід проектів (АМЕР м.Бурштина) – 105,0 тис.грн. 

1.2. Підтримка футболу – 400,0 тис.грн. 

1.3. Реконструкція приміщення соціально-психологічного реабілітаційного  Центру 

«Довір’я» - 200,0 тис.грн. 

1.4. Підготовка ПКД для будівництва ділянки дороги «м.Бурштин-с.Коростовичі-

с.Куропатники» - 160,0 тис.грн. 

1.5. Співфінансування проектів: 

1. AgroHUB: розвиток органічного землеробства як джерело сталого економічного 

зростання громад Івано-Франківської області – 100,0 тис.грн. 

2. Переробка твердих відходів Бурштинської ТЕС у вирішенні інфраструктурних проблем 

екологічної безпеки регіону – 100,0 тис.грн. 

2. Дане рішення винести на розгляд компанії ДТЕК та Комітет з управління впровадження 

Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 року. 

3. Контроль за виконанням покласти на міського голову Р.Джуру, директора АМЕР 

м.Бурштина О.Бабія та голів депутатських комісій ради. 

 

Міський голова                                                                                               Р.Джура 

 

Нач. юридичного відділу                 ______________________                 В.Данилюк 

 

Підготовила:                                      ______________________                 М.Назар 


