
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 березня 2021 року                                                                                         № 06/10-21 

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, а саме: 

        1.1. зняти з п.23 Виправлення профілю доріг автогрейдером фінансуванням у сумі - 

900,0 грн.; зняти з п.3.Очищення від снігу та посипання доріг та пішохідних доріжок у 

зимовий період фінансуванням у сумі - 400,0 грн.  (відповідно до бюджетних призначень 

рішення міської ради від 02 березня 2021 №02/9-21 «Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік»);  

         1.2. зняти з п.4. Експертна оцінка комунального майна - -10000,0 грн. 

направити на п.4.2. Послуги щодо виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомого 

майна «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини» за адресою: с.Старий Мартинів, 

вул. Шевченка - +5000,0 грн.; 

направити на п.4.3. Послуги щодо виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомого 

майна «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини» за адресою: с.Дем'янів – +5000,0 

грн.; 

          1.3. зняти з п.17. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення: - -4000,0 грн. 

направити на п.17.3. Розроблення проектної документації на «Капітальний ремонт 

вуличного освітлення від ТП-477 по вул.Проектна, вул.Івасюка, вул.Сонячна, вул.Яремчука 

в м.Бурштин Івано-Франківської області» - +2000,0 грн. 



направити на п.17.4. Розроблення проектної документації на «Капітальний ремонт 

вуличного освітлення від ТП-477 по вул.Волі  в м.Бурштин Івано-Франківської області» - 

+2000,0 грн. 

         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 Івана 

Драгуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

 


