
Проект рішення 

 

від 24 квітня 2018 р.                                                                                           № 1108 

 

 

Про внесення змін до 

Програми соціально-економічного  

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2018р. 

 

        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 2018р. згідно додатків 1,2: 

 

1.1. доповнити додаток 1 «Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний  розвиток 

територій м.Бурштина та с.Вигівка у 2018 році»: 

1.1.1. до розділу 1. Благоустрій міст, сіл:  

- проведення ямкового ремонту доріг м.Бурштина та с.Вигівка – 120 000,0 грн. 

- співфінансування проектів Стратегії соціального партнерства ДТЕК з м.Бурштин - 

80 000,0 грн. 

- обслуговування громадського туалету по вул.С.Бандери – 20 000,0 грн. 

- аварійні роботи по відновленню містка по вул.Над Рудкою – 98 000,0 грн. 

1.1.2. до розділу 2. Охорона здоров'я:  

- поточний ремонт дитячого відділення – 60 000,0 грн. 

- придбання крісел для лабораторії – 3100,0 грн. 

1.1.3. до розділу 3. Відділ освіти і науки:  

- придбання газонокосарки – 7000,0 грн. (для ДНЗ №3 та гімназія – 3500,0 грн.) 

- придбання парт – 50000,0 грн. (для ЗОШ №2 – 25000,0 грн., ЗОШ №3 – 25000,0 грн.) 

- виконання технічного висновку щодо технічного стану конструкцій будівлі ДНЗ №1 

«Веселка» по вул.С.Бандери,56 – 3100,0 грн. 

1.1.4. до розділу 4. Соціальний захист населення: 

- придбання вогнегасників – 2000,0 грн. 

 

1.2. доповнити додаток 2. Перелік міських (регіональних) цільових програм у відповідних 

галузях та сферах діяльності, які діятимуть у 2018 році. 

- Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Бурштин і села 

Вигівка на 2017-2019 роки – 200000,0 грн. 

- Міська цільова програма модернізації зовнішнього освітлення м.Бурштина на 2018-

2022рр. – 123709,0 грн. 

- Програма фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради на 

2018 рік – 30091,0 грн. 

- Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації територій м.Бурштина та 

с.Вигівка – 60000,0 грн. 

- Програма співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у багатоповерхових 

будинках м.Бурштин на 2018 рік» - 40 000,0 грн. 

- Програма про дольову участь співвласників у поточних та капітальних ремонтах 

багатоквартирних будинків м.Бурштин на 2018 рік – 40 000,0 грн. 



- Програма «Відкрите місто-влада для людей» на 2017-2018 роки – 40 000,0 грн. 

- Програма соціального захисту населення м. Бурштина та с. Вигівка  на 2018-2020 рр. – 

23000,0 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. фінансового відділу                               _________________              О.Петровська 

 

Нач. юридичного відділу                               _________________              В.Данилюк 

 

Секретар ради                                                 _________________               Б.Рибчук 

 

 

Автор проекту: 

Нач. відділу економіки  

і промисловості                                              _________________                М.Назар 

  

 


