
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 вересня 2021 року                                                                                      № 04/19-21 

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

коригування - -31723,20 грн.                                 

Направити на п. Експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту: 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Проектна (від І.Франка до Д.Галицького) в 

м.Бурштин, Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області»  - +16368,0 

грн. 

Направити на п. Експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту: 

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Т.Шевченка (від вул.Проектна до вул.Нова) 

в м.Бурштин, Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області» - 

+15355,20 грн. 

1.2. Зняти з п. Виправлення профілю доріг автогрейдером - -22500,0 грн. 

 Направити на п.Поточний ремонт доріг в  с.Насташине, с.Куничі, с.Юнашків  - 

+22500,0 грн.  

1.3. Зняти з п. Поточний ремонт доріжки по вул.Шухевича в м.Бурштин біля ДНЗ №3 

«Світлячок» - -474,0 грн. 

Зняти з п. Заміна аварійних ділянок тепломереж по об'єктах - -5808,0 грн. 

Направити на п.Фарбування лавок по Алеї Шептицького в м.Бурштин - +6282,0 грн. 

1.4. Доповнити заходи згідно рішення міської ради від 27.08.2021 № 01/18-21 «Про 

внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік» 

наступними пунктами: 



 1.4.1. Придбання світлодіодної перетяжки 29000,00 грн.   

 1.4.2. Організація благоустрою населених пунктів (доставка та встановлення 

світлодіодної перетяжки «Прапор» 1500,00 грн. 

1.5. Зняти з п. Придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів-  

-21000,00грн (направлено на заходи Програми благоустрою та розвитку комунального 

господарства міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки – фінансова підтримка КП 

«Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»).  

1.6. Зняти з п. Капітальний ремонт доріг - -530000,00 грн. 

Направити на п. Облаштування пішохідних переходів біля закладів освіти в 

м.Бурштин - +30000,00 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 

 


