
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від  25 червня  2019 року                                                                                          № 02/75 - 19 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін у додаток до  

«Програми функціонування Центру надання  

адміністративних послуг м.Бурштина 

на 2019-2020 роки»  

 

 

  Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»,  враховуючи рекомендації 

та пропозиції комунікаційної групи з питань реалізації проекту "Реконструкція 

нежитлового приміщення аптеки під Центр надання адміністративних послуг по вул. 

С.Стрільців, буд. 15" у м. Бурштин Івано-Франківської області (протокол №12 від 

04.06.2019), рішення міської ради від 28 листопада 2018 року № 18/62-18 «Про 

затвердження Програми функціонування Центру надання адміністративних послуг                           

м. Бурштина на 2019-2020 роки», від 29 травня 2019 року № 06/74-19 «Про внесення змін 

до бюджету міста Бурштин на 2019 рік», 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 у додаток до «Програми функціонування Центру надання 

адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки» затвердженої рішенням міської 

ради від 28 листопада 2018 року № 18/62-18, а саме доповнити: 

- п. 5.1 – Переміщення каналу конфіденційного зв’язку мережі НСКЗ                               

(30 тис. грн) - (укладання договору); 

- п. 6.1 – Монтаж, пусконалагоджування охоронної системи сигналізації (системи 

безпеки) (30 тис. грн); 

- п. 7.1 – Перенесення послуг електрозв’язку (150грн) - (укладання угоди); 

- п. 8.1 – Підключення мережі Інтернет (5 тис. грн); 

- п. 14.1 – Реконструкція нежитлового приміщення аптеки під Центр надання 

адміністративних послуг по вул. С.Стрільців, буд. 15 доповнити сумою  97 426 грн; 

- п. 15 – Придбання та встановлення ролет (тканинних) (40 тис. грн); 

- п. 16 – Придбання та встановлення захисних решіток (грат) (45 тис. грн); 

- п. 17 – Облаштування та придбання обладнання, матеріалів для санвузла в 

приміщенні по вул. С. Стрільців, 15 (32 тис. грн); 

- п. 18 – Оплата за здійснення авторського нагляду за роботами по об’єкту 

«Реконструкція нежитлового приміщення аптеки під Центр надання адміністративних 



послуг  (ЦНАП) по вул. С. Стрільців, буд. 15 у м. Бурштин Франківської області                      

(3808 грн); 

- п. 19 –  Підвищення енергоефективності шляхом утеплення зовнішніх стін 

громадської будівлі по вул.С.Стрільців, буд 15, 1 поверх (капітальний ремонт)                            

(299 800 грн); 

- п. 20 – Повірка приладів обліку, проведення їх заміни, опломбування лічильника                 

(6 тис. грн); 

- п.21 – Опорядження цоколя громадської будівлі по вул.С.Стрільців,                                 

буд. 15     (капітальний ремонт)  (70 тис. грн); 

- п. 22 – Улаштування мережі Інтернет та телефонної мережі з супутнім 

обладнанням (50 тис.грн.). 

 

2.Організаційному відділу (О. Александрів) забезпечити оприлюднення даного 

рішення на офіційному вебсайті Бурштинської міської ради. 

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії ради з питань 

гуманітарної політики І. Мазур та керуючого справами виконкому С. Видай. 

 

 

 

 

 

 

 

      Міський голова                                                                                    Роксолана Джура 


