
Проект рішення 

від 07 вересня  2017 р.                                                                                           №  793 

 

Про внесення змін до 

Програми соціально-економічного  

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2017р. 

 

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

координації спільних дій головних розпорядників бюджетних коштів під час виконання 

заходів Програми економічного і соціального розвитку, врахувавши рекомендації комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку, міська рада 

 

вирішила: 
 

1. Внести зміни до заходів Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2017р. згідно додатку 1 «Обсяги бюджетних коштів на соціально-

економічний  розвиток територій м.Бурштина та с.Вигівка у 2017 році», а саме: 

1.1. Розділ. Благоустрій міст, сіл:   

1.1.1. зняти із п.1.8. Забезпечення утримання місць загального користування 

(громадського туалету): - - 8000,0 грн. 

- направити на п.1.8.1. послуги біотуалетів – 8000,0 грн. 

1.1.2. доповнити наступні заходи згідно рішення міської ради від 31.07.17р.  № 01/35-17 

«Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік»:  

- послуги з відлову безпритульних собак - 25000,0 грн.  

- улаштування асфальтобетонного покриття під’їзної дороги по вул. С.Бандери,34 – 

30000,0 грн.  

- інвентаризацію комунального майна – 1000,0 грн.  

- улаштування пішохідної доріжки по вул. В.Стуса,11 – 12000,0 грн. 

- відновлення теплової мережі по вул. В.Стуса –55000,0 грн.  

- облаштування місця для тимчасового розміщення автомобілів по вул. В.Стефаника,17 – 

30000,0 грн.  

- заміна труб мережі холодного та гарячого водопостачання вул.Калуська– 5000,0 грн.  

- встановлення огорожі по вул. Міцкевича – 25000,0 грн. 

- співфінансування робіт по облаштуванню доріжок по вул. В.Стуса,18 – 3900,0грн.  

- співфінансування ремонту під’їздів (1,4) по вул. В.Стуса,18 – 18000,0 грн.  

- підсипка дороги щебенем вул. Лісна – 10000,0 грн.  

- співфінансування роботи по облаштуванню дитячого майданчика по вул. С.Стрільців – 

5000,0 грн.  

- нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків по вул.Шухевича- 

40000,0 грн.  

1.1.3. зняти з п. «капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Р.Шухевича ( від 

вул.Міцкевича до заїзду до будинків Р.Шухевича,10-12) у м.Бурштин» - -6007 грн. 

- направити на «Коригування робочого проекту «Кап. ремонт дорожнього покриття по 

вул.Р.Шухевича (від вул.Міцкевича до заїзду до будинків Р.Шухевича 10-12) – 4003,0 грн. 

- експертиза кошторисної документації робочого проекту «Коригування робочого проекту 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Р.Шухевича (від вул.Міцкевича до 

заїзду до будинків Р.Шухевича 10-12) у м.Бурштин» - 2004,0 грн. 

  

1.2. Розділ. Освіта доповнити: 

- заміна вікон у будівлі Бурштинської ЗОШ №2 – 100 000 грн. (субвенція з сільського 

бюджету с.Бовшів,  рішення міської ради від 08.06.17 року № 02/33-17 «Про внесення змін 

до бюджету на 2017 рік»); 



- закупівля комп’ютерної техніки для Бурштинської ЗОШ №2 – 70 000 грн. (субвенція з 

сільського бюджету с.Бовшів,  рішення міської ради від 08.06.17 року № 02/33-17 «Про 

внесення змін до бюджету на 2017 рік»); 

- придбання спортивного обладнання та інвентарю для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№3 – 40 000,0 грн. (субвенція з бюджету обласної ради, рішення міської ради від 

31.07.17р.  № 01/35-17 «Про внесення змін до бюджету на 2017 рік») 

- згідно рішення міської ради від 31.07.17р.  № 01/35-17 «Про внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік): придбання господарських товарів (ДНЗ) – 12000,0 грн.  

-придбання шин для МНВК – 28000,0 грн.  

-підвезення дітей до навчальних закладів міста - 30000,0 грн.  

-придбання учнівських парт для ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 23000,0 грн.  

-придбання підручників – 75000,0 грн.  

-матеріальне забезпечення за професією «Водії»- 20000,0 грн, « Кравець» - 2000,0 грн.  

-придбання кущорізів для ДНЗ – 6000,0 грн.  

 

1.3. Розділ. Охорона здоров’я: 

- ремонт приміщення по вул.Шухевича,15 – 103000,0 грн.  (згідно рішення міської ради 

від 31.07.17р.  № 01/35-17 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік): 

 

1.4. Розділ. «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха»: 

- для ліквідації наслідків стихії , що мала місце у м.Бурштин18-19 березня 2017 року - 

80796,0 грн. (згідно рішення міської ради від 28.04.17 р.  № 01/30-17 «Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік») 

- ліквідація наслідків стихії, що мала місце 01.07.17р.- 64000,0 грн. (згідно рішення міської 

ради від 31.07.17р.  № 01/35-17 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017р) 

- ліквідацію наслідків стихії у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. №2, що мала місце у м.Бурштин 

21 травня 2017 року – 6000,0 грн  

- ліквідацію наслідків стихії у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. №2, що мала місце у м.Бурштин 

21 травня 2017 року – 19204,0 грн. 

  

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

заступника міського голови Н.Ю.Кицелу згідно посадових обов’язків  та голову комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку В.Л.Рика. 

 

 

Міський голова                                                                                                Р.Джура 

 

 

 

Перший заступник міського голови             _________________               В.Гулик 

 

 

Заступник міського голови                            _________________              Н.Кицела 

 

 

Нач. юридичного відділу                               _________________              В.Данилюк 

 

Нач. відділу економіки  

і промисловості                                              _________________                М.Назар 

  

 


