
Проект рішення 

 

від 18  листопада 2016р.                                                                            №  454 

 

Про погодження співфінансування  

проектних заявок на участь у конкурсному  

відборі проектів за рахунок коштів 

державного регіонального розвитку 

 

         Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабміну України від 18 березня 2015 р. № 196 «Деякі питання державного 

фонду регіонального розвитку», наказом Мінрегіонбуду та ЖКГ України від 24.04.15 №80 

«Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку», врахувавши рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку, 

міська рада 

вирішила: 

1. Погодити співфінансування проектних заявок  з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків 

по наступних об’єктах, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку у 2017 року: 

  

- за робочим проектом «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Енергетиків в 

м.Бурштин Івано-Франківської області» ( не менше 133,0 тис.грн.); 

- за робочим проектом «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Р.Шухевича (від 

вул.Калуська до заїзду до будинків Р.Шухевича,10-12) у м.Бурштин Івано-Франківської 

області» (не менше 133,0 тис.грн.); 

- за робочим проектом «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Р.Шухевича (від 

вул.Міцкевича до заїзду до будинків Р.Шухевича 10-12) у м.Бурштин Івано-Франківської 

області» (не менше 133,0 тис.грн.); 

- за робочим проектом «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного 

значення Т-09-10 Бурштин-Калуш, км 0+000 – км 1+200 в Івано-Франківській області» (не 

менше 727,0 тис.грн.); 

- за робочим проектом «Енергоефективна термосанація (Капітальний ремонт)  будівлі 

дитячого навчального закладу №2 «Берізка» за адресою м.Бурштин, вул.Енергетиків,9» 

(не менше 240,0 тис.грн.).  

  

2. Комісії з питань бюджету та економічного розвитку (В.Рику) передбачити спів - 

фінансування згідно п.1 за результатами розгляду проектних заявок.  

3. Доручити міському голові (Р.Джурі) подати необхідні документи до регіональної 

комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм 

та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Р.Джуру та 

голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку В.Рика. 

 

Міський голова                                                                                           Р.Джура 

 

Перший заст. міського голови                                                                  В.Гулик  

 

Нач. юридичного відділу                                                                           В.Данилюк 

 

Нач. відділу економіки і промисловості                                                  М.Назар 


