
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

                                                                                                  

Від   22 квітня   2016 року                                                                                      № 03/10 - 16 

м. Бурштин 

 

 

 

Про внесення змін до  

Програми соціально-економічного  

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2016р.  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши 

пропозиції виконавчого органу міської ради за зверненням КП «Житловик» та депутатських 

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

міська рада  

вирішила: 

1. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 

2016 рік, а саме:  

1.1. Розділ 1.1.1. Благоустрій міст, сіл:  

1.1.1.- зняти «поточний ремонт вуличного освітлення м.Бурштина та с.Вигівка» -250 000 ,0 

- направити на:  

- «поточний ремонт вуличного освітлення по вулиці Міцкевича» - 8000,0 грн.  

- «поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Франка» – 50479,0 грн.  

- «поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Над Потоком» - 24519,4 грн.  

- «поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Торгова» - 19837,2 грн.  

- «поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Над Рудкою» - 12153,6 грн.  

- «поточний ремонт вуличного освітлення в районі вул.Стефаника 15-17» - 20000,0 грн.  

- «поточний ремонт вуличного освітлення вздовж доріжки від вул.Шухевича (в районі кафе 

«Золотий Захід») до будинку по вул. С.Стрільців,5» - 15000,0 грн.  

- «поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Шухевича» - 50010,8 грн.  

-  від  вул  Д. Галицького  до вул  Лісної  - 20000,0 грн  

- «обслуговування вуличного освітлення» - 30000,0 грн. 

Всього; 250 000,0 грн 

  

1.1.2. – зняти «поточний ремонт містка по вул.О.Басараб,2 (перехід через газову трубу)» -

5000,0 грн.  

- направити на розділ 1.1.2. Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг:  

«поточний ремонт дороги в районі вул.О.Басараб,2-4» - 5000,0 грн.  

 

1.2. Розділ 1.1.2. Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг:  



- зняти «співфінансування робіт по капітальному ремонту по вул.Калуська (центральна)»  

- направити на «робочий проект «Поточний середній ремонт автомобільної дороги 

державного значення Т-09-10 Бурштин-Калуш, км 0+000 – км 1+200 в Івано-Франківській 

області» - 9733,0 грн.  

- «виконання робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-

09-10 Бурштин-Калуш, км 0+000 – км 1+200 в Івано-Франківській області» - 590267,0 грн.  

 

1.3. Доповнити Програму соціально – економічного розвитку м.Бурштин та с.Вигівка на 

2016р.- 929425,92 грн.:  

- «поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Л.Українки» - 1000,0 грн.; 

- «поточний ремонт вуличного освітлення с.Вигівка» - 30000,0 грн.; 

- «ремонт опори дашка під’їзду будівлі по вул. Стуса 18 (І1-ий під’їзд)» - 5000,0 грн.; 

- «поточний ремонт дороги: 

1) по вул. Герцена, Зелена - 25000,0 грн.; 

2) по вул. Франка - 25000,0 грн.; 

3) по вул. Петлюри  - 46175,92 грн.; 

4) по вул. Сагайдачного - 15000,0 грн.; 

5) по вул. Юхвітова - 15000,0 грн. 

6) провулок Франка – 5000,0 грн. 

- «капітальний ремонт доріжки по вул. Шухевича» - 276000,0 грн.; 

- «відлов бездомних тварин» - 30000,0 грн.;  

- «впорядкування території містка по вул. Над потоком» - 10000,0 грн.; 

- «відновлення МАФ (лавок) по вул. Стуса 21» - 4500,0 грн.; 

- «поточний ремонт під’їзних шляхів до дитячого садочка №2 (по вул. Енергетиків)» - 20000,0 

грн.;  

- «поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. Стуса 12-14-21» - 50000,0 грн.; 

- «ремонт проїзної частини (автостоянки) по вул. Стуса,14» - 40000,0 грн.; 

- «поточний ремонт покрівлі буд. №9  по вул. Калуська (ІІІ підїзд)» - 25000,0 грн.; 

- «встановлення огорожі по вул. Міцкевича» - 50000,0 грн.; 

- «поточний ремонт пішохідної доріжки у сквері «Європейський»» - 25000,0 грн.; 

- «придбання оргтехніки, програмного забезпечення, сейфу підрозділів виконавчого органу» - 

156750,0 грн.; 

- «поточний ремонт пам’ятника невідомому солдату» - 5000,0 грн.; 

- «поточний ремонт лазні по вул. Франка» - 30000,0 грн.; 

- «поточний ремонт покрівлі буд. №6  по вул. Міцкевича» - 10000,0 грн.; 

- «поточний ремонт НВК с. Вигівка» - 30000,0 грн.; 

 

1.4. Доповнити Програму соціально – економічного розвитку м.Бурштин та с.Вигівка на 

2016р.(з коштів залишку на початку року): 

- «ремонт покрівлі будинку по вул.О.Басараб,5» - 9000,0 грн. 

- «виготовлення технічної інвентаризації по комунальних об’єктах міста» - 5396,0 грн. 

- «ремонт коридору лабораторії та проявочної ренгенкабінету Бурштинської центральної 

міської лікарні» - 103000,0 грн.   
 

2. Контроль за виконанням покласти на В.Гулика, першого заступника міського голови, 

В.Рика, 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                                                                      Роксолана Джура 


