
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 27 серпня 2021 року                                                                                      № 02/18-21 

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 зміни 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 п.Придбання паливо-мастильних матеріалів для косіння трави в 

старостинських округах на суму - -3000,0 грн.  

1.2. Зняти з п. Проведення експертного обстеження, повного технічного огляду та 

позачергового огляду ліфтів - -11795,57 грн. 

1.3. Направити на п.Поточний ремонт ліфта по вулиці В.Стуса,10, 3 під'їзд в 

м.Бурштин -11795,57 грн. 

1.4. Зняти з п.Капремонт доріг, розробка робочих проектів, їх експертиза та 

коригування –13130,0 грн. 

1.5. Направити на п.Технагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт дорожнього покриття 

від вулиці Шухевича,6 до вул. С.Стрільців,27 в м.Бурштин Івано-Франківської області» - 

13130,0 грн. 

         1.6. Зняти з п. Виправлення профілю доріг автогрейдером - -18301,0 грн. 

         1.7. Направити на п.Поточний ремонт доріг в с.Коростовичі, с.Озеряни - +18301,0 грн. 

1.8. Зняти з п. Заміна аварійних ділянок тепломереж по об'єктах – - 25000,0 грн. 

1.9. Направити на п.Капітальний ремонт ліфта по вул.О.Басараб,2 (1п.) - +25000,0 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 Івана Драгуна, заступника міського 

голови. 

 

 

      Міський голова                                                                            Василь Андрієшин 


