
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 січня 2021 року                                                                                         № 09/7-21 

м.Бурштин 

  

Про внесення змін до Програми  

соціально-економічного та культурного  

розвитку Бурштинської міської територіальної  

громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням  

міської ради від 11.12.2020 № 06/2-20 

 

Керуючись ст.25, 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 постійної 

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

інвестицій та міжнародного співробітництва, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Внести доповнення у додаток 1 «Обсяги бюджетних коштів на соціально-

економічний розвиток територій Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки» до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

11.12.2020 №06/2-20 відповідно до бюджетних призначень.  

2. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

економіки і промисловості виконавчого органу міської ради Марію Назар. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Івана Драгуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

  



Додаток 1 

до рішення міської ради  
від 26.01.2021 № 09/7-21 

 

 

Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний розвиток територій 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

№ Назва заходу Прогнозована 

сума, грн. 

З 

уточненням 

залишку 

* Розділ «Організація благоустрою населених пунктів» 

Стратегічний пріоритет 2 «Комфортні умови 

проживання. Житлово-комунальна інфраструктура» 

1350 000  1760 200 

1. Підготовка територій до святкових заходів в частині 

підрядних робіт по благоустрою 
50000 50 000 

2. Придбання вапна, фарби, матеріалів для підготовки 

територій до свят  
50000 50 000 

3. Очищення від снігу та посипання доріг  та пішохідних 

доріжок у зимовий період 
150000 150 000 

4. Експертна оцінка комунального майна  48000 48 000 

5. Запуск та обслуговування міського фонтану 50000 50 000 

6. Обслуговування громадського туалету по вул.С.Бандери в 

м.Бурштин 
40000 40 000 

7. Послуги по оренді і обслуговуванню сан біокабін 35000 35 000 

8. Обслуговування ковзанки в районі вул.Коновальця, 

Стефаника в м.Бурштин 
30000 30 000 

9. Обслуговування вуличного освітлення  100000 

+6000 
106 000 

10. Поточний ремонт мереж вуличного освітлення   

11. Придбання матеріалів для вуличного освітлення  50000 50 000 

12. Придбання світлодіодних ламп та освітлювальних 

приладів  
50000 50 000 

13. Повірка приладів обліку, заміна 20000 20 000 

14. Обслуговування мережі   вуличного освітлення   с. Старий 

Мартинів та Різдвяни (6 підстанцій)  

6000 

-6000 
* 

14.1 Поточний ремонт доріжки по вул.Шухевича в м.Бурштин 

біля ДНЗ №3 «Світлячок» 

+45 000 45 000 

15. Косіння трави за територіями 

  
139000 

     +361000 
500 000 

16. Поточний ремонт покрівлі гаражу по вул.Шухевича,47 +4200 4200 

 РАЗОМ: 818000 

    +410200 
1228200 

* Спеціальний фонд  * * 

17. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 100000 100000 

 Загальний фонд 70 000 70000 

18. Проведення експертного обстеження, повного технічного 

огляду та позачергового огляду ліфтів  

20000 20000 

19. Поточний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинках 

50000 50000 

* Спеціальний фонд  * * 

20. Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових 100000 100000 



будинках  

*  Загальний фонд 262000 262000 

21. Заміна аварійних ділянок тепломереж по об'єктах 200000 200000 

22. Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по 

об'єктах 

62000 62000 

* Розділ «Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету» Стратегічний пріоритет 2 

«Комфортні умови проживання. Дорожньо-

транспортна інраструктура»  

9250 000 9450000 

*   

Загальний фонд 

250000 

     +200000 

450 000 

23. Виправлення профілю доріг автогрейдером 100000 100 000 

24. Поточний ремонт доріг 150000 150 000 

25. Підсипка дороги на новому кладовищі      +100 000 100 000 

26. Підсипка доріг по вул.Волі, Сонячній, Яремчука  +100 000 100 000 

*  Спеціальний фонд   

27. Капремонт доріг, розробка робочих проектів, їх 

експертиза та коригування  
9000000 9000000 

 

* 
 

РАЗОМ: 

 

10600 000 

+610 200 

 

11210 200 

 

 

 

 

Секретар ради                              Роман Іванюк 

 


