
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 21 травня 2021 року                                                                                      № 23/12-21 

м.Бурштин 

 

Інформація про стан виконання Програми фінансового 

забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної 

документації, технічних завдань для виконання загально- 

будівельних робіт в м.Бурштин та с.Вигівка за 2020 рік 

 

        Розглянувши інформацію про стан виконання Програми фінансового забезпечення на 

виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання 

загально-будівельних робіт в м.Бурштин та с.Вигівка за 2020 рік, Програми 

природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді за 2020 рік, керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, враховуючи висновки та рекомендації комісій з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони памяток, історичного середовища та благоустрою, з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва та з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Інформацію про стан виконання Програми фінансового забезпечення на 

виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання 

загально будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка за 2020 рік взяти до відома, згідно 

додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ростислава Стаська. 

  

 

 

      Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

  



Додаток  

до рішення міської ради  
від 21.05.2021 № 23/12-21 

 

 

Інформацію про стан виконання Програми фінансового забезпечення на 

виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для 

виконання загально будівельних робіт в м.Бурштин та с.Вигівка за 2020 рік 

    

            

           1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма: 

            Ця Програма спрямована на реалізацію безперебійної, стабільної та ефективної 

роботи по виконанню загально будівельних робіт, які здійснювалися підрядниками 

(виконавцями робіт) в м.Бурштин та с.Вигівка, шляхом забезпечення фінансування робіт, 

пов’язаних з виготовленням проектно-кошторисної документації, складанням технічних 

завдань, дефектних актів. 

 

           2. Мета програми 

           Метою Програми було фінансове забезпечення на виготовлення проектно-

кошторисної документації, технічних завдань, дефектних актів для виконання загально 

будівельних робіт в м.Бурштин та с.Вигівка, передбачених Програмою соціально- 

економічного розвитку м.Бурштин та с.Вигівка в 2020 році, Програмою 

природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді в 2020 році. 

 

           3. Шляхи та засоби розв’язання проблем 

           Реалізація Програми направлена на забезпечення безперебійної, стабільної та 

ефективної роботи по виконанню загально будівельних робіт в м.Бурштин та с.Вигівка в 

2020 році, Програмою природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді в 2020 році. 

            Реалізація Програми здійснювалася шляхом забезпечення фінансування робіт, 

пов’язаних з виготовлення проектно-кошторисної документації, складанням технічних 

завдань, дефектних актів. 

  

           4. Терміни та етапи виконання Програми 

            Виконання завдань і заходів Програми передбачено в три етапи. 

   Другий етап 2020 рік. 

 

           5. Перелік завдань і заходів Програми 

            Виготовлення кошторисної документації, технічних завдань, дефектних актів на 

виконання загально будівельних робіт, які здійснювалисяся підрядником (виконавцями 

робіт) в м.Бурштин та с.Вигівка: 

- прогнозована сума в 2020 році складала 53988 грн.; 

 

          6. Фінансове забезпечення виконання завдань і заходів Програми 

        Фінансування Програми здійснювалося через Розпорядника коштів в межах 

асигнувань, затверджених рішенням про міський бюджет на відповідний рік, по 

загальному та спеціальному фондах в межах діючого бюджетного законодавства по кодах 

тимчасової класифікації видатків. 

         На 2020 рік виділені кошти в сумі 50000,00 грн. 

         У 2020 році виготовлено по Програмі технічних завдань (дефектних актів) 10 шт. 



Вартість одного технічного завдання складала 1350,00 грн. 

Всього витрачено коштів 13500,00 грн. 

  

         7. Очікувані результати від реалізації Програми 

           Виконання Програми дозволило отримати необхідні результати: 

- своєчасне складання технічного завдання, дефектних актів, проектно-кошторисної 

документації для оформлення договору підряду на загально будівельні роботи; 

- проведення технічного нагляду; 

- складання та підписання актів виконаних робіт і довідок про вартість виконаних робіт 

за договорами підряду на загально будівельні роботи; 

- складання та перегляд норм витрат матеріалів на загально будівельні роботи; 

- забезпечення відповідності кошторисної документації, що розроблялася згідно 

нормативних документів. 

 

         8. Контроль за реалізацією Програми 

        Головний розпорядник коштів, в межах своїх повноважень, здійснював оцінку 

ефективності Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за 

цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. 

         Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснювався в порядку, встановленому бюджетним 

законодавством. 

          Контроль за виконанням даної Програми здійснювали: 

- перший заступник міського голови; 

- виконавчий комітет міської ради; 

- постійні профільні депутатські комісії міської ради. 

 

 

 

    Секретар ради                                                      Роман Іванюк 

 


