
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 11 грудня 2020 року                                                                                            № 03/2-20 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до 

Програми соціально-економічного  

розвитку м. Бурштина та с. Вигівка на 2020 рік,  

затвердженої рішенням міської ради  

від 27.11.2019 №18/84-19 

  

        Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з 

метою координації спільних дій головних розпорядників бюджетних коштів під час виконання 

заходів Програми соціально-економічного розвитку, врахувавши рекомендації постійної 

комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій 

та міжнародного співробітництва, міська рада 
 

вирішила: 

1. Внести зміни у додаток 1. «Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний розвиток 

територій м. Бурштина та с. Вигівка у 2020 році» до Програми соціально-економічного 

розвитку м.Бурштина та с. Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

27.11.2019 №18/84-19 відповідно до бюджетних призначень: 

1.1.зняти фінансування у сумі 57460,20 грн. за наступними заходами: 

- п. «Придбання глибинного насосу для КП «Житловик» - -7900,0 грн. 

- п. «Виготовлення та розміщення постерів на білбордах» - -4500,0 грн. 

- п. «Розробка робочих проектів, експертиза» - -4572,0 грн. 

- п. «Виготовлення ПКД для встановлення ІТП в комунальних об’єктах» - -27000,0 грн. 

- п. «Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по вул.Стуса» - -1092,0 грн. 

- п. «Заміна аварійних ділянок тепломереж по місту» - -790,20 грн. 

- п. «Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по вул.Коновальця» - -816,0 грн. 

- п. «Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по вул.Лепкого» - -790,0 грн. 

- п. «Повірка приладів обліку електроенергії вуличного освітлення,  їх заміна» - -10 000,0 грн. 

1.2. доповнити п. «Підготовка міста до святкових заходів в частині підрядних робіт по 

благоустрою (влаштування новорічних ялинок (2 штуки) в м.Бурштин» - 64273,60 грн. 

1.3. доповнити п. «Придбання матеріалів для підготовки міста до свят» - 55800,0 грн.  

 т.ч.: новорічні іграшки – 2900,0 грн., гірлянди – 2900,0 грн., святкова ілюмінація – 50000,0 грн. 

2. Організацію виконання рішення доручити начальнику відділу економіки і промисловості 

виконавчого органу міської ради Марію Назар. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови відповідно 

до покладених обов'язків та голову постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Тетяну 

Сенчину. 

 

 

Міський голова                                                                      Василь Андрієшин                                   


