
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 жовтня 2021 року                                                                                          № 03/20-21 

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

коригування  наступними заходами: 

1.1.1.Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Проектна (від І.Франка до 

Д.Галицького) в м.Бурштин, Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської 

області  - 5777,1 тис.грн. 

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

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

- +4920,42 тис.грн. 

1.2. Зняти з п. Виправлення профілю доріг автогрейдером - -52000,0 грн. 

1.2.1. Направити на делегування повноважень та доведення бюджетних асигнувань на 

виконання бюджетної програми «Про затвердження Програми благоустрою та розвитку 

комунального господарства міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки» - +16000,0 

грн. 

 1.2.2. Направити на п.Поточний ремонт доріг в  с.Старий Мартинів, с.Різдвяни, 

с.Тенетники  - +36000,0 грн.  

1.3.Зняти п.«Оформлення локацій старостинських округів та транспортні витрати до Дня 

міста» - -50000,0 грн. 

1.4. Доповнити п. Капітальний ремонт алеї Шептицького, в м.Бурштин Івано-Франківської 

області - +547474,0 грн. («Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»). 



1.5. Облаштування спортивного майданчика по вул.Міцькевича - +17368,00 грн. 

1.6.1. Зняти з п. Виготовлення технічного паспорту на об’єкт комунальної власності, 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Веселка», який знаходиться за адресою 

вул.Торгова,3, м.Бурштин - -913,0 грн. 

1.6.2.  Зняти з п. Обслуговування громадського туалету по вул.С.Бандери в м.Бурштин – 

6247,17 грн. 

1.6.3. Направити на п. Послуги по оренді і обслуговуванню сан біокабін - +7160,17 грн. 

1.7.1. Зняти з п.Експертна оцінка комунального  майна - -10000,0 грн. 

1.7.2. Направити на п.Послуги по обстеженню машин на відповідність ідентифікаційних 

номерів - +10000,0 грн. 

1.8.2. Доповнити п.Виготовлення інформаційних таблиць з графіком руху автобусів – 

+5000,0 грн. 

1.9. п.Безпечні та зручні зупинки в с.Дем'янів (з монтажем) (Програма Громадський 

бюджет (бюджет участі)) викласти у наступній редакції: п.«Безпечні та зручні зупинки в 

с.Дем'янів» (Програма Громадський бюджет (бюджет участі)). 

1.10. Поточний дрібний ремонт вул.Стуса (на ділянці від вул.Коновальця до вул.Данила 

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

– 1053163,0 грн. 

1.11. Поточний дрібний ремонт вул.Данила Галицького (на ділянці від вул.Проектна до 

повороту вул.Стуса) в м.Бурштин, Бурштинської територіальної громади Івано-

Франківської області – 1036498,0 грн. 

1.12. Виконання вишукувальних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт автомобільної 

дороги Світанок-Бурштин О091002 на ділянці км.8+830 – км. 14+310 Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області» - +49591,0 грн. 

1.13. Розробка робочого проекту по об'єкту: Капітальний ремонт автомобільної дороги 

Світанок-Бурштин О091002 на ділянці км.8+830 – км. 14+310 Бурштинської територіальної 

громади Івано-Франківської області» - +49377,0 грн. 

1.14.1. Зняти з п. Заміна аварійних ділянок тепломереж по об'єктах - -64000,0 грн. 

1.14.2. Направити на п.Заміна аварійної ділянки водонапірної башти в с. Дем'янів - 

+49000,0 грн. 

1.14.3. Направити на п. Заміна аварійної водопровідної мережі в с. Дем'янів - +15000,0 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 з питань 

діяльності виконавчих органів ради Івана Драгуна. 

 

 

 

      Міський голова                                                                            Василь АНДРІЄШИН 

 

  


