Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 25 червня 2019 року
м.Бурштин

№ 01/75 - 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 комісії з
питань бюджету та економічного розвитку, комісії з питань будівництва, архітектури та
житлово – комунального господарства, земельної та з питань екології, міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до заходів Програми соціально-економічного розвитку
м. Бурштина та с. Вигівка на 2019 рік 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 «Нове будівництво теплової мережі до громадської будівлі по
вул.С.Стрільців,15 в м.Бурштин Івано-Франківської області» викласти у редакції згідно
робочого проекту «Нове будівництво теплової мережі до громадської будівлі з
влаштуванням вузла обліку теплової енергії в м.Бурштин,вул.С.Стрільців,15, ІваноФранківська область» з доповненням фінансування у сумі 90 816,0 грн.
- пункт «Поточний ремонт мереж вуличного освітлення» з фінансуванням 177426,0
грн. викласти у редакції «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення»;
- косіння трави по місту- 90000,0грн.
- аварійний ремонт тепломережі по вул.Сагайдачного– 40000,0грн.
- улаштування входів в під’їзди по вул.Січових Стрільців 17,21 - 5000,0грн.
- аварійний ремонт покрівлі по вул.Міцькевича,6 -15000,0грн.
1.2. до розділу 2. Відділ освіти і науки:
- пункт «Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул.Січових
Стрільців,18 в м.Бурштин – будівництво» (співфінансування) викласти у редакції згідно
робочого проекту «Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям по
вул.СічовихСтрільців,18 в м.Бурштин» (співфінансування).
- Заміна дверей у шкільній майстерні Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 (аварійні
роботи) - 6000,0 грн.

- Аварійна заміна труб холодного водопостачання в Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3
– 5 000,0 грн.
- Влаштування пандусів - 202 400,0 грн. (в т.ч. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №143 215,0 грн., Бурштинська ЗОШ І-ІІІст.№2 - 69 057,0 грн., Бурштинська ЗОШ І-ІІІст.№3 52 491,0 грн., Бурштинська гімназія - 37 637,0 грн.)
- аварійні роботи по ремонту системи опалення в ДНЗ №2 -150000,0 грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови В.Р.Гулика та голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку
В.Л.Рика.

Міський голова

Роксолана Джура

