
                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 27 березня  2019 року                                                                                          № 10/69 - 19 

м.Бурштин 

 

 

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 2019 р. 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:  

- пункт  «поточний ремонт ліфтів» -  - 59 752, 80 грн. викласти у редакції:  «поточний 

ремонт ліфта  по вул. Будівельників, 2а (1 під’їзд)» - + 59 752, 80 грн. 

- зменшити асигнування по  пункту «Капітальний ремонт дорожнього покриття в районі 

провулку вулиць Петлюри-Грушевського у м.Бурштин» - - 1920,0 грн. 

- п. «Співфінансування проектів Стратегії соціального партнерства ДТЕК з м.Бурштин» -                                      

-40 000,0 грн.   

направити на пункт «Розробка робочих проектів, експертиза» - 41 920,0 грн. 

1.  «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. С.Бандери автомобільної дороги  

Т-09-10 Бурштин-Калуш до заїзду до будинку Будівельників,12  у м.Бурштин Івано-

Франківської області». 

 2. «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул.Міцкевича автомобільної дороги    

H О9 Львів-Мукачево до заїзду до будинку Енергетиків,11  у м.Бурштин Івано-

Франківської області».  

 

1.2. Субвенція з обласного бюджету: 

- Капітальний ремонт покрівлі приміщення по вул. Січових Стрільців,6 в м.Бурштині-

50000грн.; 



- Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул. Будівельників,2а в 

м.Бурштині-50000грн.; 

- Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул. Калуська,7 в 

м.Бурштині-13000грн. 

- Виготовлення та встановлення скульптурної композиції «Меморіалу Героям» -

311000грн. 

-  Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул.Коновальця,5 в м.Бурштині-50000грн. 

- Зміцнення матеріально-технічної бази (придбання шафи для дитячого одягу) 

Бурштинського ДНЗ (ясла-садок) № 2 "Берізка" Бурштинської міської ради -15000грн. 

- Капітальний ремонт (заміна вхідних дверей) Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 -40000грн. 

 

          2. Контроль за виконанням даного рішення 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                                                                                              Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


