
                                                                                      
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

 

Від   26 серпня  2016 року                                                                                     № 10/16 - 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  

звернення КП «Житловик», 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.  Доповнити розділ 1.1.1. Благоустрій міст, сіл:  

1.1.1.- спів фінансування проектів переможців Конкурсу міні-грантів «Місто своїми 

руками 2016»: 

1. проект «Комфортний куточок зеленої зони по вул.Міцкевича в місті Бурштин» - 18302,0 

грн. 

2. проект «Створення і експлуатація безпілотних літальних апаратів» - 400,0 грн. 

1.1.2. зняти із п. «поточний ремонт НВК с.Вигівка» - -15000,0 грн. 

направити на п. «влаштування колодязя холодної води НВК с.Вигівка» - +15000,0 грн. 

1.1.3. доповнити ремонт системи опалення музичної школи» - 2000,0 грн. 

1.1.4. доповнити ремонт дашка  на умовах співфінансування  по вул.В.Стуса,8 під’їзд7 – 

4000,0 грн. 

1.1.5. зняти із п. «капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул.Шухевича» - -59000,0 

грн. 

 

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

- зняти з п. «виконання робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги 

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

області» - - 400 000,0 грн.  

- направити на капітальний ремонт дороги по вул.Шухевича - + 391284,0 грн. 



- робочий проект «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» -  + 4421,0 грн. 

- робочий проект «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» -  + 4295,0 грн. 

 

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

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

фінансового відділу міської ради О.Петровську,  головного бухгалтера виконавчого 

органу міської ради. І.Федунків. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      Роксолана Джура 

 


