УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 27 жовтня 2016 року
м.Бурштин

№ 05/19 - 16

Про внесення змін до
Програми соціально-економічного
розвитку м.Бурштина та с.Вигівка
на 2016 рік
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,
врахувавши рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку,
будівництва, архітектури та житлово - комунального господарства, 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 доповнити:
1.1.1.1 предмети, матеріали, обладнання та інвентар (матеріали вуличного освітлення,
вапно, фарба, матеріали для ремонту) - -8500,0 грн.
предмети, матеріали, обладнання та інвентар (матеріали вуличного освітлення, вапно,
фарба, матеріали для ремонту) - +10500,0 грн. ( в т.ч. придбання ламп вуличного
освітлення для встановлення по вул. Над Рудкою - 2000,0 грн.).
1.1.1.2 - оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:
- послуги по оренді та обслуговуванню біотуалетів (День міста) – 8500,0 грн.
- співфінансування проекту «Відродження старого міста» конкурсу «Місто своїми
руками» по встановленню дитячого майданчика по вул.С.Бандери – 16304,0 грн.
- співфінансування проекту «Мамине сонечко» конкурсу «Місто своїми руками» по
встановленню дитячого майданчика по вул.В.Стуса – 5000,0 грн.
- облаштування пішохідної доріжки в районі багатоквартирного будинку по
вул.В.Стефаника,17 – 25000,0 грн.
- ремонт дашка при вході до під’їзду №4 по вул.Будівельників,10 – 2000,0 грн.
- доповнити «поточний ремонт під’їзних шляхів до ДНЗ №2 (по вул. Енергетиків)» –
25950,0 грн.

- зняти з «поточний ремонт вуличного освітлення в районі вул.Стефаника,15-17» - -972,11
грн.
направити на «тимчасове підключення споживача в електромережу (сектор 43) - 972,11
грн.
- «поточний ремонт вуличного освітлення вздовж доріжки від вул.Шухевича (в районі
кафе «Золотий Захід») до будинку по вул. С.Стрільців,5» - +10 000,0 грн.
- облаштування освітлення пішохідного переходу до ПК «Прометей» - +25 000,0 грн.
- поточний ремонт шатрового покриття будинку по вул.Шухевича,16 (заміна шиферу) +10 000,0 грн.
- обслуговування вуличного освітлення - +30 000,0 грн.
- поточний ремонт вуличного освітлення у провулку між вулицями С.Петлюри та
С.Бандери - +16 000,0 грн.
1.1.1.3 зняти із п.«капітальний ремонт водогону по вул.Енергетиків, Будівельників» -55 000,0 грн.
направити на «капітальний ремонт водогону Коростовичі-Бурштин» - +55 000,0 грн.
доповнити «капітальний ремонт водогону Коростовичі-Бурштин» - 144 171,0 грн.
1.1.1.4 Перенаправити залишкові кошти за актами виконання робіт в сумі 6452,60 грн. по
наступних заходах.:
- заміна погрузних глибинних насосів ЕЦВ - -401,15 грн.
- поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Шухевича - -231,40 грн.
- заміна водопровідної мережі Коростовичі, свердловина №3-свердловина №4 д.225» - 455,40 грн.
- заміна обладнання для лабораторії ВОС - -252,60 грн.
- заміна водопроводу Коростовичі-свердловина №2 – -242,80 грн.
- виготовлення та заміна шиберів на виході з первинних відстійників - -781,60 грн.
- улаштування доріжки по вул.С.Бандери,34 - -994,80 грн.
- поточний ремонт освітлення будинку по вул.Шухевича 2 - -108,40 грн.
- поточний ремонт вуличного освітлення від вул. Д.Галицького до вул. Лісної - -786,20
грн.
- ремонт двох автозупинок громадського транспорту у м.Бурштин - -847,20 грн.
- встановлення огорожі по вул. Міцкевича - -87,0 грн.
- поточний ремонт вуличного освітлення в районі вул.Стефаника 15-17 - -1264,05 грн.
доповнити: п.«виконання експертизи проекту будівництва мереж водопостачання та
споруд на них до ділянки «Індустріального парку «Бурштин» - +6452,60 грн.
1.1.1.5 Зняти: п. «розробка проекту детальної території забудови мікрорайону в урочищі
«Пасовище» - - 1000,0 грн.
- направити на «публікацію матеріалів у газеті «Бурштинський вісник» - 1000,0 грн.
- зняти з «експертна оцінка комунального майна та земельних ділянок, організація та
проведення аукціонів» - 49 000,0 грн.
- направити на «розробка топографо-геодезичних вишукувань та с.Вигівка» – 45 000,0 грн.
- «виконання експертизи проекту будівництва каналізаційних мереж та споруд на них до
«Індустріального парку «Бурштин» - 4000,0 грн.
1.2 розділ 1.1.2 Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг доповнити:
- ремонт під’їзної дороги до будинку по вул.Будівельників 2А- С.Бандери,34 – 20 000,0
грн.
- поточний ремонт дороги (бетон) по вул.В.Стуса,14 – 16 526,0 грн.
- поточний ремонт під’їздної дороги до будинку вул.В.Стуса ,13 - + 40 000,0 грн.

- зняти «послуги автогрейдера» - -29 700,0 грн.
- зняти із «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-09-10
Бурштин-Калуш, км 0+000 – км 1+200 в Івано-Франківській області» - -190267,0 грн.
направити:
- «ремонт дороги в районі церкви по вул.Петлюри – 54000,0 грн.
- «поточний ремонт дороги в районі вул.О.Басараб,2-4» - 25000,0 грн.
- «Робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Енергетиків в
м.Бурштин Івано-Франківської області» - 5268,0 грн.
- експертиза проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Енергетиків в
м.Бурштин Івано-Франківської області» - 1861,20 грн.
- експертиза проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Р.Шухевича (від
вул.Калуська до заїзду до будинків Р.Шухевича 10-12) у м.Бурштин – 1862,40 грн.
- експертиза проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шухевича (від
вул.Міцкевича до заїзду до будинків Р.Шухевича 10-12) у м.Бурштин Івано-Франківської
області» - 1862,40 грн.
- технагляд за виконанням робіт - 513,0 грн.
- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Енергетиків: + 99 900 грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення 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.

Секретар міської ради

Богдан Рибчук

