
Проект рішення 

 

від 23 серпня 2018 р.                                                                                           № 1240 

 

 

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» (згідно рішення міської ради від 

31.07.2018 №01/57-18 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»): 

1.1.1. до розділу 1. Благоустрій міст, сіл:  

- обслуговування громадського туалету по вул.С.Бандери – 10 000,0 грн. 

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

- замінити капітальний ремонт доріг (співфінансування) - -50 000,0 грн. 

на «капітальний ремонт дороги по вул.Петлюри» - 19 000,0 грн. 

на заміну системи опалення та водопостачання в підвальному приміщенні будинку №20 

по вул.С.Стрільців» - 31 000,0 грн. 

- замінити «капітальний ремонт доріг» - -381 000,0 грн. 

на «капітальний ремонт дороги по вул.Петлюри» - 117 481,20 грн. 

на «капітальний ремонт дороги по провулку вул.С.Бандери в районі нової церкви» -263 

518,80 грн. 

- зменшити «розробка робочих проектів по ремонту доріг, їх експертизи» - -25 000,0 грн. 

направити на «капітальний ремонт дороги по провулку вул.С.Бандери в районі нової 

церкви» - 25 000,0 грн. 

- зняти «співфінансування проектів Стратегії ДТЕК» - -80 000,0 грн. 

направити: «влаштування пішохідної доріжки по вул.С.Стрільців,17» - 25 000,0 грн. 

направити: відділу освіти і науки Бурштинської міської ради для спів фінансування 

конкурсу «Громада своїми руками» проекту Бурштинської гімназії «Оновлення 

комп’ютерного класу» - 55 000,0 грн. 

 

1.1.2. до розділу 3. Відділ освіти і науки:  

- аварійні роботи по відновленню хол. та гарячого водопостачання ДНЗ №1 – 5000,0 грн. 

- придбання матеріалів (фарби) для ЗОШ №1,2,3 – 15 000,0 грн. 

- субвенція з державного бюджету на капітальний ремонт будівлі ДНЗ №6 «Пролісок», 

вул.Коновальця,3 - 277 000,0 грн. 

 

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

галузях та сферах діяльності, які діятимуть у 2018 році. 

- Програма функціонування ЦНАП (Металеві захисні решітки (грати) на вікна, двері  

(виготовлення та встановлення) – 10 000,0 грн. 



- Програма «Безпечне місто на 2017-2019 роки» - 17 000,0 грн. 

- Міська цільова програма «Фінансова підтримка КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» - 50 000,0 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 

  

 


