
     Проект 

 

Рішення міської ради 

 

Від 23.10.2019                                                м.Бурштин                                          №1777 

 

 

 

 

Про співфінансування проекту 

«Термосанація будівлі головного 

корпусу комунальної організації  «Бурштинська 

центральна міська лікарня» (реконструкція) 

за адресою Івано-Франківська область, 

місто  Бурштин, вулиця Р.Шухевича 15», 

що може реалізовуватись за рахунок коштів, 

державного фонду регіонального розвитку 

 

 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного 

фонду регіонального розвитку», наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 № 80 

«Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку», міська рада 

вирішила: 

  1. Передбачити кошти  при формуванні міського бюджету на 2020 року, в сумі 1300 тис. 

грн. у програмі «Залучення інвестицій в економіку м. Бурштина на 2018-2020» роки    для 

співфінансування проекту «Термосанація будівлі головного корпусу комунальної 

організації «Бурштинська центральна міська лікарня» (реконструкція) за адресою Івано-

Франківська область, місто Бурштин, вулиця Р.Шухевича 15», що може реалізовуватись за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році. 

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голова Р.Джуру та 

голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку В.Рика. 

 

 

Міський голова                                                                                              Роксолана Джура  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

головний спеціаліст з міжнародної співпраці   

та інвестиційної діяльності                                                                                   Штогрин Я.С. 

 

 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови                                                             Гулик В.Р. 

Начальник фінансового відділу                                                                    Петровська О.І. 

Юридичний відділ                                                                                          Михайлишин М. Я. 

Секретар ради                                                                                                  Рибчук Б.Б. 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Бурштинської міської ради 

 «Про співфінансування проекту «Термосанація будівлі головного корпусу комунальної 

організації  «Бурштинська центральна міська лікарня» (реконструкція) за адресою Івано-

Франківська область, місто  Бурштин, вулиця Р.Шухевича 15», що може реалізовуватись 

за рахунок коштів, державного фонду регіонального розвитку» 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

   Для участі у конкурсному відборі проектів та на виконання вимог відповідно до 

підпункту 3 пункту 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і 

проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися, за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від  18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального 

розвитку». 

2. Мета і шляхи її досягнення. 

Мета прийняття даного рішення: для участі у конкурсному відборі  проектів, що можуть 

реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

Шляхи досягнення мети: виконання вимог для участі у конкурсному відборі проектів, які 

можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. 

3. Правові аспекти. 

  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів 

України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 24.04.2015 № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», рішення Бурштинської 

міської ради № 10/42-17 «Про затвердження програми залучення інвестицій в економіку 

м. Бурштина на 2018-2020 рр» п. 15. 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

  Передбачити кошти  при формуванні міського бюджету на 2020 року, в сумі 1300 тис. 

грн. у програмі «Залучення інвестицій в економіку м. Бурштина на 2018-2020» роки    для 

співфінансування проекту «Термосанація будівлі головного корпусу комунальної 

організації «Бурштинська центральна міська лікарня» (реконструкція) за адресою Івано-

Франківська область, місто Бурштин, вулиця Р.Шухевича 15», що може реалізовуватись за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році. 

5. Прогноз результатів. 

 Участь у конкурсному відборі та можливість реалізації проекту, за умови успішного 

відбору. 



 


