
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 березня 2021 року                                                                                          № 08/10-21 

м.Бурштин 

  

Про виконання «Програми розроблення  

(оновлення) містобудівної документації 

території м. Бурштин та с.Вигівка 

на 2018-2020 роки» за 2019-2020 роки 
 

 Заслухавши інформацію завідувача сектору містобудування та архітектури 

Бурштинської міської ради Т.Білоокої про виконання «Програми розроблення (оновлення) 

містобудівної документації території м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2020 роки» за 2019-

2020 роки в особі сектору містобудування та архітектури, в порядку звітування перед 

міською радою на виконання рішення Бурштинської міської ради від 24.11.201 № 08/39-17» 

Про затвердження Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації території 

м.Бурштин  та с.Вигівка на 2018-2020 роки», керуючись ст.ст.25,26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  рекомендації  комісії з питань  земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Інформацію про виконання «Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації території м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2020 роки» за 2019-2020 роки в особі 

сектору містобудування та архітектури взяти до відома, згідно додатку.      

2.  Координацію роботи та узагальнення інформації, щодо виконання цього рішення 

покласти на головного відповідального виконавця - сектор містобудування та архітектури 

(Тетяна Білоока).  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти першого заступника міського 

голови Ростислава Стаська. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

  



Додаток 

до рішення міської ради  
від 30.03.2021 № 08/10-21 

 

 

Інформація  

про стан виконання Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 

території  м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням міської 

ради від 24.11.2017 № 08/39-17 за 2019-2020 роки 
 

Головний розпорядник коштів програми- Бурштинська міська рада; 

Виконавець програми- сектор містобудування та архітектури Бурштинської міської ради;  

На реалізацію Програми в 2019 році  виділено – 145 000 грн; 

На реалізацію Програми в 2020 році виділено – 300 000 грн; 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Фінансові 

джерела 

 

Виконання 

робіт 

відповідно 

Виконавці даних 

робіт 

1. 

Детальний план території 

(обмежена вулицями Коновальця 

та Д. Галицького) для 

будівництва багатоповерхової 

житлової забудови та 

будівництва  доступного житла в 

м. Бурштин) 

Кошти 

міського 

бюджету 

 

48500 грн 

Договір №493 від 

23.08.201 про 

закупівлю послуги з 

розроблення 

містобудівної 

документації 

ФОП 

Романець 

Ігор 

Святославович 

2. 

Оновлення  генерального 

плану та плану зонування 

території(у складі  генерального 

плану) села Вигівки  

Бурштинської міської ради» 

Кошти 

міського 

бюджету 

 

54943,31 

грн 

Договір №596 

від 02.11.2018 

про закупівлю 

послуги з 

розроблення 

містобудівної 

документації 

 

та додаткові угоди  

№1 від 17.12.2018, 

№2 від 26.02.2019, 

№3 від  11.06.2019, 

№4 від  16.12.2019 

Державне 

підприємство 

«Спеціалізована 

державна експертна 

організація 

центральна служба 

української 

державної 

будівельної 

експертизи» 

м.Київ,вул.Л.Українк

и, 26 

3. 

Оновлення  генерального 

плану та плану зонування 

території(у складі  генерального 

плану) села Вигівки  

Бурштинської міської ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

 

23000 грн 

Договір №589 

від 15.10.2019 

про закупівлю 

послуги з 

розроблення звіту 

про СЕО 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Центр промислової 

екології та 

будівництва» 

м. Київ  

вул.Жилянська,буд.7

Б 

4. 

Внесення змін та  доповнень до  

Генерального плану міста 

Бурштин »з розробкою плану 

зонування території міста» та 

розроблення звіту про СЕО 

Кошти 

міського 

бюджету 

 

35100 грн 

Договір №240 

від 22.09.2020 

про закупівлю 

послуги з 

розроблення 

містобудівної 

документації 

 

 

 

 

ТОВ «КОМПАНІЯ 

ГЕОНІКС» 

 



5. 

Засіб криптографічного захисту 

інформації 

«Ключ електронний «Алмаз-1К» 

( 2шт); 

 

Реєстрація підписувача в 

Автоматизованій системі 

кваліфікованого надавача 

електронних довірчих послуг (2 

послуги) 

Кошти 

міського 

Бюджету 

 

1100 грн 

 

1200 грн 

 

 

 

 

 

Договір № 238 від 

16.09.2020 

Державне 

підприємство 

«Національні  

інформаційні  

системи» 

6. 

Виготовлення копії генплану м. 

Бурштин з уточненою межею 

населеного пункту відповідно до 

проекту встановлення меж 

населеного пункту м. Бурштин 

Кошти 

міського 

Бюджету 

 

2964 грн 

Договір № 2015-20-

07-64 від 01.09.2020 

ДП УДНДІПМ 

«ДІПРОМІСТО» 

ім. Ю. Білоконя 

 

 

 

 

Секретар ради                                               Роман Іванюк 

 


