Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22 лютого 2019 року
м.Бурштин

№ 04/68-19

Про внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку
м.Бурштина та с.Вигівка на 2019 рік
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 комісій з питань бюджету та економічного розвитку, з питань будівництва,
архітектури та житлово – комунального господарства, міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до заходів Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина
та с.Вигівка на 2019р. згідно додатку 1. «Обсяги бюджетних коштів на соціально економічний розвиток територій м.Бурштина та с.Вигівка у 2019 році»:
1.1. до розділу 1. Благоустрій міст, сіл:
-

зменшити асигнування пункт 6 «Обслуговування громадського туалету по
вул.С.Бандери» - - 30550,0 грн.

-

зняти пункт «Заміна аварійної ділянки тепломережі вздовж огорожі ДНЗ №3
«Сонечко» та вул. Шухевича,6» - -190 000,0 грн.;

-

направити на пункт «Нове будівництво теплової мережі до громадської будівлі по
вул.С.Стрільців,15 в м.Бурштин Івано-Франківської області» - 190 000,0 грн.;

-

зняти пункт «Поточний ремонт доріг» - -199 000,0 грн.;

-

направити на пункт «Капітальний ремонт дорожнього покриття в районі провулку
вулиць Петлюри-Грушевського у м.Бурштин» - 199 000,0 грн.;

-

зняти пункт «Капремонт доріг (в т.ч. співфінансування)» - - 500 000,0 грн.;

-

зняти з пункту 16 «Придбання матеріалів для вуличного освітлення» - -528,0 грн.;

-

направити на розробку технічних

умов для виготовлення проекту на зовнішнє

теплопостачання громадської будівлі по вул.Січових Стрільців ,15 - 528,0 грн.;
-

пункт «Розробка робочих проектів, їх експертиза та коригування» викласти у
редакції: «Розробка робочого проекту по об’єкту «Нове будівництво теплової мережі
до громадської будівлі по вул. С.Стрільців,15 в м.Бурштин Івано-Франківської
області» та проходження держекспертизи»;

-

зняти з пункту «поточний ремонт ліфтів» - -94 843,20 грн.;

-

направити на пункт «Поточний ремонт ліфта

по вул.О.Басараб,3 (1 підїзд)» -

94 843,20 грн.
2. Контроль за виконанням покласти на першого заступника міського голови
В.Р.Гулика, заступника міського голови Н.Ю.Кицелу згідно посадових обов’язків
голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку В.Л.Рика.

Міський голова

Роксолана Джура

та

