
УКРАЇНА
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Від 26 серпня 2016 року № 09/16 - 16
м. Бурштин

Інформація про виконання Програми 
соціально-економічного розвитку 
м.Бурштина та с.Вигівка 
за півріччя 2016 року.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.60 
Статуту територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка, розглянувши інформацію про 
виконання Програми соціально-економічного м.Бурштина та с.Вигівка за І півріччя 
2016 року, міська рада

вирішила:

1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного м.Бурштина та с.Вигівка 
за І півріччя 2016 року взяти до відома.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови В.Гулика та голів постійних депутатських комісій ради.

Міський голова Роксолана Джура



Додаток 
до рішення міської ради 

від 26.08.2016 № 09/16-16

Інформація про виконання Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка за 1-е півріччя 2016 року.

№ Назва розділу проекту програми Сума, 
тис. грн.

Виконання,
тис.грн.

Примітка

1. Територіальний розвиток 4176,479 1862,846 44,6%
1.1. Соціально-економічний розвит ок територій м.Бурш т ина т а с.Вигівка 4176,479 1862,846 44,6%
1.1.1 (К Ф К 1002 0 3  Б л а го уст р ій  м іст , сіл) 3300,304 1788,731 54,2%
1.1.1
.1

- п редм ет и , м а т ер іал и , о б ла д н а н н я  т а  ін вен т ар
(матеріали вуличного освітлення, вапно, фарба, матеріали для ремонту

90,0 36,630 ПП Марущак матеріали освітлення 
4,0 ТзОВ Талтехнопарк" вапно 118 08.04.16 
1,104 ФОП Свирідченкова прапори115 /12.04 
1,550 ПП Яценович тканина д.54/ 12.03.16

43,284 / 48,1%

1.1.
1.2

- о п л а т а  п о сл уг (кр ім  ко м ун ал ьн и х), в т .ч .: 3120,304 1718,75 55,1%

- виготовлення технічної інвентаризації по комунальних об’єктах міста 30,0 
+ 5,396

6, 397 ОБТІ дог169 від 10.05.16 ДНЗ №3 
24,928 ОБТІ д110/07.04.16 техн.ін. ЗОШ №2 
2, 642 ОБТІ д 111 від 07.04.16 ДНЗ №1 
1,429 ОБТІ корпус2 ДНЗ№1 д112 від 07.04.16

35,396 / 100%

- розробка проекту детальної території забудови мікрорайону для 
будівництва і обслуговування індивід. жилих будинків, господарських 
будівель і споруд (присадибною земельною ділянкою) в урочищі 
«Пасовище»

45,0 44,0 ТзОВ "Альянс-Консалтинг ІФ" дог 181 
від 20.05.16 топогр-геодез. роб. та розроб. 
плану терит. зем. діл.

44,0 / 98%

- експертна оцінка комунального майна та земельних ділянок, 
організація та проведення аукціонів

100,0 2,400 ТзОВ "ЕКА-Захід експ висн Цдозв парк 
12,700 Прикарпатська універс товарна біржа 
продажу будівлі вул.Міцькевича45а (5%) 
2,900 ТзОВ "ЕКА-Захід" за експертну оцінку 
комплексу вул.Бандери118 м.Бурштин дог 
9/Е від 08.02.16р акт 06.06.16

дог 275/ 08.02 
585/36 від 22.02.16

18,0 / 18%

- благоустрій кладовищ (влаштування шахтного колодязя для 
технічних потреб відвідувачів та працівників кладовища)

50,0 не виконано

- поточний ремонт тепломереж (квартальних), аварійні ділянки 99,0 угода
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- проведення експертного обстеження, капітально-відновлюваних і 
ремонтних робіт та позачергового огляду ліфтів (в т.ч. по вул.Стефаника,15 і 
№ 17, вул.С.Стрільців,20)

50,0 3,318 "Прикарпатліфт" О.Басараб,2 д2911.02 
4,495 Прикарпатліфт д 113/ 08.04.16 Стуса,10 
7,750 Прикарпатліфт буд. Стефаника 17 
С.Стрільців 20 д 201 від 01.06.16

15,563 / 31,1%

- закупівля та встановлення автомобільних знаків по місту 30,0 0,513 Кап.будівн кошт.докум д.204/02.06.16 0,513 / 2%
- проектні та проектно-конструкторські розроблення водопостачання 
індустріального парку «Бурштин», держекспертиза ПКД

165,0 81,119 ФОП Лесів дог 58 від 14.03.2016 
74,192 ФОП Лесів, дог 58 від 14.03.2016

155,311 / 94,1%

- поточний ремонт вуличного освітлення м.Бурштина та с.Вигівка - 250,0 знято 22.04.16 / 131

- «поточний ремонт вуличного освітлення по вулиці Міцкевича» + 8,0 не виконано
- «поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Франка» +50,479 49,476 КП Житловик дог.40 від 22.02.16 

+1,003 Капіт. будівн. Бмр 38 / 22.02.16
50,479 / 100%

- «поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Над Потоком» +24,519 24,032 КП Житловик дог. 41 від 22.02.16 
0,487 Кап. будівн. Бмр д.37 від 22.02.16

24,519 / 100%

- «поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Торгова» + 19,837 19,440 КП Житловик дог 155 від 04.05.16 
0,394 Кап.будівн.Бмр дог.154 від 04.05.16

19,834 / 100%

- «поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Над Рудкою» +12,153 11,865 КП Житловик дог 138 від 25.04.16 
0,240 Кап.будівн.Бмр технагл. д.139/26.04.16

12,105 / 99,6%

- «поточний ремонт вуличного освітлення в районі вул.Стефаника 15-17» +20,0 не виконано

- «поточний ремонт вуличного освітлення вздовж доріжки від 
вул.Шухевича (в районі кафе «Золотий Захід») до будинку по вул. 
С.Стрільців,5»

+15,0 
- 8,0

не виконано

- «поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Шухевича» +50,010
+8,0

56,620 КП Житловик дог202 від 02.06.16 
1,159 Кап.буд.Бмр технагляд д.211/13.06.16

57,779 / 99,7%

- від вул Д. Г алицького до вул Лісної +20,0 не виконано
- «обслуговування вуличного освітлення» +30,0 28,911 КП Житловик дог.156 від 04.05.16 

0,892 Кап.будів.Бмр технагляд д.157/04.05.16
29,803 / 99,3%

- «поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Л.Українки» +1,0 22.04.16 не виконано
- «поточний ремонт вуличного освітлення с.Вигівка» +30,0 22.04.16 не виконано

- ремонт освітлення сходової клітки будинку №15 по вул.Стефаника 9,546 9,334 КП Житловик дог. 42 від 22.02.16 
0,175 КП Кап. будівництво Бмр д 39/22.02.16

9,509 / 99,6%

- впровадження локального устаткування збору і обробки даних 
(ЛУЗОД), автоматизованої системи комерційного обліку електричної 
енергії на об’єкті ОСК №3 с.Німшин

72,0 не виконано
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- капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул.Шухевича (вздовж 
дороги)

393.454 
+276,0
669.454

1 ,348 ДПУкрдержбудекспертиз д56/ 14.03.16 
1, 065 Капіт.будівн.Бмр дог 55 від 14.03.16
178.499 ПП Магнат-Твім зг. д 179/ 17.05.16
226.499 ПП Магнат-Твім акт 176 від 06.06.16 
9,618 ПП Галдорпрогрес д205 /06.06.16 техн

417,029 / 
63%

- повірка приладів обліку, трансформаторів струму, проведення їх заміни і 
опломбування в розрізі бюджетних установ та комунальних підприємствах

16,0 0,378 ПАТ Прикарпатобленерго дог 12 від 
01.03.16

0,378 / 2,4%

- поточний ремонт лазні по вул.І.Франка 30,0
+30,0

угода

- обслуговування громадського туалету по вул.С.Бандери 30,0 5,468 КП Житловик 19 від 08.02.16 
6,536 КП Житловик дог 173 від 10.05.16 
0,118 Кап.будівн.Бмр д.176 від 13.05.16 
6,366 КП Житловик дог. 109 від 06.04.16 
5,237 КП Житловик д.259 від 23.06.16 
0,106 Кап.будівн. д.258/23.06.16

23,831

79,4%

- заходи по протипожежному водопостачанню м.Бурштина: ремонт та 
заміна пожежних гідрантів по вул.Калуська ПГ-25, вул.І.Франка ПГ - 
41, вул.В.Стуса ПГ-46, вул.С.Стрільців ПГ-16.

20,0 20,0 КП Житловик дог від 06.07.16 100%
виконано

- поточний ремонт містка з вул.О.Басараб,2 до вул.Поповича (через 
теплотрасу)

10,0 не виконано

- поточн. ремонт містка по вул.О.Басараб,2 (перехід через газ. трубу) - 5,0 Знято згідно ріш.сесії від 22.04.16 / 131

- встановлення пандуса в будинку по вул.Стефаника,15 5,0 не виконано

- «ремонт опори дашка під’їзду буд. по вул. Стуса 18 (І1-ий під’їзд)» +5,0 не виконано
- «відлов бездомних тварин» +30,0 не виконано
- «впорядкування території містка по вул. Над потоком» +10,0 не виконано
- «відновлення МАФ (лавок) по вул. Стуса 21» +4,5 не виконано
- «поточний ремонт під’їзних шляхів до ДНЗ №2 (по вул. Енергетиків)» +20,0 не виконано

- «поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. Стуса 12-14-21» +50,0 Укладено договір 22.04.16 / 131
- «ремонт проїзної частини (автостоянки) по вул. Стуса,14» +40,0 Укладено договір 22.04.16 / 131
- «поточний ремонт покрівлі буд. №9 по вул. Калуська (ІІІ підїзд)» +25,0 не виконано
- «встановлення огорожі по вул. Міцкевича» +50,0 не виконано
- «поточний ремонт пішохідної доріжки у сквері «Європейський» +25,0 не виконано
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- «ремонт покрівлі будинку по вул.О.Басараб,5» +9,0 не виконано
- «поточний ремонт пам’ятника невідомому солдату» +5,0 4, 883 ТзОВ "ГАЛБУД" дог 174 / 10.05.16 

0,110 Капіт.будівн. Бмр техн. д. 175 /13.05.16
4,993 / 99,9%

- «поточний ремонт покрівлі буд. №6 по вул. Міцкевича» +10,0 не виконано
на заміну будинкових вводів тепломережі по вул. О.Басараб, 

Коновальця 5, Бандери 34, Будівельників 7
70,0 17,904 КП Житловик 245/14.06.16 Бандери34 

21,634 КП Житловик 247/14.06.16 Басараб,2 
0,440 Кап.будівн.Бмр 248/14.06.16 Басараб,2 
0,365 Кап.будівн.Бмр 246/14.06.16 Бандери34

40,343 / 57,7%

заміна водопровідної мережі Коростовичі-свердловина 3-4 д 225 99,910 97,433 КП Житловик дог 136 від 22.04.16 
2,011 Кап.Будівниц.Бмр

99,445 / 99,5%

в т.ч. -  антикорозійний захист газопроводів в житлових будинках по 
вул.Коновальця 5,6,7,9,11, вул.В.Стуса 12-24

38,0 13,738 КП Житловик Коновальця5,6,7,9,11
та Стуса 12-24 д.203 від 06.06.16
0,261 Кап.будівн.Бмр техн. д.212 / 13.06.16

13,999 / 36,8%

- заміна підвальних розгалужень системи опалення в будинках: 
В.Стуса 6,15,13,17,19, Стрільців,20

84,0 не виконано

- заміна підвальних розгалужень трубопроводів хол. водопостачання в 
будинках: В.Стуса 3,8, С.Стрільців,5, Шухевича 6,8,10,14,16

99,5 27,481 Житловик Стуса8 дог 45 від 01.03.16 
59,635 КП Житловик Стуса,3 д 71/18.03.16 
0,521 КП Кап.будівн. Бмр д.70/21.03.16 
0,563 КП Кап.будівн.Бмр Стуса8, 47/01.03.16

88,200 / 88,6%

- заміна горищного розгалуження трубопроводів хол. водопостачання 
в буд. по вул.Будівельників 3-12

75,0 8,466 КП Житловик дог 149від 04.05.16 
0,163 Кап. будівн.Бмр д.148 від 04.05.16

8,629 / 11,5%

- заміна горищного розгалуження системи опалення в будинках по 
вул.Будівельників,2А

40,0 не виконано

- заміна зворотніх трубопроводів системи опалення в будинках по 
вул.Будівельників 5,6,7,11,12

45,0 не виконано

- оздоблювальні роботи по вул.В.Стуса,3 5,0 4,999 КПЖитловик дог 18 від 08.02.16 4,999 / 100%
- заміна тепломережі по вул.Будівельників 5 55,0 22,688 КП Житловик д 151 від 04.05.16 

0,475 Кап.будівн.Бмр д.150 від 04.05.16
23,163 / 43%

- заміна водопровідної мережі по вул.Стуса,8 12,9 12,883 КП Житловик д 22 від 08.02.16 12,883 / 99,9 %
- поточний ремонт водогону по вул.Енергетиків № 1,3,7 - 31,0 знято 22.04.16 / 168
- заміна водопровідної мережі Коростовичі, свердловина №3- 
свердловина №4 д.225»

+58,910 
+ 41,0

97,444 КП Житловик дог 136 від 22.04.16 
2,011 Кап.будівн.Бмр техн.. д.137/26.04.16

99,455 / 99,5%

- заміна обладнання для лабораторії ВОС 62,0 20,845 КП Житловик дог 125 від 21.04.16 
0,434 Кап.будівн.Бмр техн. д.126 від 25.04.16 
0,825 Кап.будівн.Бмр д.188 від 23.05.16 
39,643 КП Житловик д.187 від 23.05.16

61,747
99,6%
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- заміна водопроводу Коростовичі-свердловина №2 89,0
-27,910

59,635 КПЖитловик дог 73 від 18.03.16 
1,212 КП Капіт.будівн.Бмр д 72 від 21.03.16

60,847 
99,6 %

- виготовлення та заміна шиберів на виході з первинних відстійників 10,0 9, 038 КПЖ зг.дог 77 від 01.04.16
0,180 Кап.будівн.Бмр техн. д76 від 01.04.16

9,218 / 92,2%

- заміна погрузних глибинних насосів ЕЦВ 99,5 49,292 КП Житловик дог 53 від 11.03.16 
47,802 КП Житловик дог 44 від 01.03.16 
1, 016 Кап.будівн. Бмр дог 59 від 15.03.16 
0,988 Кап.будівн.Бмр дог 46 від 01.03.16

99,099 / 99,6%

- обслуговування міського фонтану 56,0 11,862 КП Житловик дог 171 від 10.05.16 
0,222 Кап.будівн.Бмр д.178 від 13.05.16 
0,091 Кап.будівн.Бмр д.189 від 23.05.16 
17,542 Галбуд зг. дог 52 від 09.03.16 
0,383 Кап.будівн.Бмр технагл д 93/ 01.04.16

30,1 / 53,8%

- обслуговування ковзанки в районі вул.Коновальця 10,0 9,999 КП Житловик дог 33 від 18.02.16 9,999 / 100%
- прогортання та посипка доріг, тротуарів в зимовий період 58,0 19,116 КП Житловик дог23 від 08.02.16 19,116 / 32,9%
- підрядні роботи з проведення благоустрою території міста до 
проведення державних, релігійних, місцевих свят

38,0 19,962 КП Житловик дог 21 від 08.02.16 
3,060 КП Житловик дог 57 від 15.03.16 
0,061 Кап.будівн.Бмр д. 60 від 15.03.16 
9,717 КП Житловик дог 172 від 10.05.16 
0,187 Кап. будівн.Бмр д.177 від 18.05.16 
4,697 КП Житловик д.190 від 23.05.16

37,684 / 99,2%

- улаштування доріжки по вул.Бандери,34 30,0 не виконано

- улаштування доріжки по вул.Енергетиків,7 8,7 8,676 КП Житловик дог 20 від 08.02.16 8,676 / 99,7%
- поточний ремонт освітлення будинку по вул.Шухевича 2 53,4 25,926 КП Житловик дог 153 від 04.05.16 

0,527 Кап.будівн.Бмр техн д.152 від 04.05.16
26,453 / 49,5%

- заміна водопровідної мережі по вул. Січових Стрільців (в районі 
будинку №3, ДНЗ №3)

+48,0 24.06.16

- заміна будинкових вводів тепломережі по вул.О.Басараб №2, 
Коновальця №5, С.Бандери №34, Будівельників №7

+70,0 24.06.16

- ремонт двох автозупинок громадського транспорту у м.Бурштин +46,5 44,747 КП Житловик дог 219 від 13.06.16 
0,906 Кап.будівн.Бмр техн. дог 220 / 13.06.16

45,653 / 98,2%

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів:
- капітальний ремонт водогону по вул.Ененгетиків, Будівельників

90,0 26,697 КП Житловик дог 61 від 09.03.16 26,697 / 29,7%

1.1.2 Видатки на проведення, ут римання т а рем онт  доріг (К Ф К 170703) 876,175 74,115 8,5%
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- п редм ет и , м а т ер іал и , о б ла д н а н н я  т а  ін вен т ар -20,0 знято *
- о п л а т а  п о сл уг (кр ім  ко м ун а л ьн и х ): в т .ч .: 876,175 74,115 8,5%

- поточний ремонт доріг +20,0 19,987 Рогатинська ДЕД дог 146/26.04.16 19,987 / 99,9%

- спів фінансування робіт по капітальному ремонту по вул.Калуська 
(центральна), ПКД, держекспертиза - 600,0

*
22.04.16 / 131

- «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

+9,733 9, 733 ВК ДП «Укрдіпродор» дог 68 /22.03.16 
робочий проект

9, 733 / 100% 
виконано

-«виконання робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
державного значення Т-09-10 Бурштин-Калуш, км 0+000 -  км 1+200 в 
Івано-Франківській області»

+590,267 * 22.04.16 / 131

- послуги автогрейдера 80,0 6,456 КП Житловик дог.34 від 18.02.16 
7,782 КПЖитловик дог. 92 від 01.04.16 
0,157Кап.будівн.Бмр техн. д. 94 від 01.04.16

14,395 / 18%

- «поточний ремонт дороги в районі вул.О.Басараб,2-4» +5,0 22.04.16 / 131

«поточний ремонт дороги по вул.: в т.ч.: 131,175 22.04.16 / 131
1) по вул. Герцена, Зелена -  25000,0 грн.; +25,0 22.04.16 / 131
2) по вул. Франка -  25000,0 грн.;
3) по вул. Петлюри - 46175,92 грн.;

+25,0
+46,175

22.04.16 / 131

4) по вул. Сагайдачного -  15000,0 грн.; +15,0 22.04.16 / 131
5) по вул. Юхвітова -  15000,0 грн. +15,0 22.04.16 / 131
6) провулок Франка -  5000,0 грн. +5,0 22.04.16 / 131
- проведення ямкового ремонту вулиць (асфальт)у м.Бурштині 
(рішення м/р №02/12-16 від 31.05.16)

+40.0 30,0 Філія Рогатинська ДЕД дог 231 від 
23.06.16

30,0 / 75%

Секретар міської ради Богдан Рибчук

6


