
                                                                                                                 Проєкт рішення
від 09 грудня 2021 р.                                                                                       № 3636

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 заходи згідно субвенції з обласного бюджету наступними 
пунктами:
- капітальний ремонт в під'їзді (заміна вікон) будинку № 16 по вулиці Січових Стрільців в м. 
Бурштин Івано-Франківської області - 35000,0 грн. 
- капітальний ремонт в 4-му під'їзді (заміна дверей) будинку № 14 по вулиці Січових 
Стрільців в м. Бурштин Івано-Франківської області  - 16000,0 грн. 
- капітальний ремонт в 6-му під'їзді (заміна вікон) будинку № 8 по вулиці В. Стуса в м. 
Бурштин Івано-Франківської області - 41300,0 грн.
- придбання дитячого ігрового майданчика по вулиці Коновальця (двір будинків 7-11) в м.
Бурштин Івано-Франківської області - 28000,0 грн.
- поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Новоселів в селі Задністрянське Івано-
Франківського району Івано-Франківської області 30000,0 грн.
 -  поточний ремонт дорожнього покриття  по вулиці  Лесі  Українки в  селі  Задністрянське
Івано-Франківського району Івано-Франківської області 30000,0 грн. 
          1.2.1. Зняти з пунктів заходів за виконаними об'єктами:
- підсипка дороги по вул.Волі - -1659,0 грн.
-  підсипка доріг по вул. Сонячній, Яремчука - -1661,0 грн.
- вуличне освітлення сіл Озер'яни і Слобода «Громадський бюджет»  - -880,0 грн.
-  проведення експертного обстеження, повного технічного огляду та позачергового  огляду 
ліфтів - -8204,0 грн.
- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення - -2984,0 грн.
- косіння трави за територіями – -878,0 грн.
          1.2.2.  Направити на виконання наступного заходу:
- підготовка території до святкових новорічних заходів  в м.Бурштин - +16266,0 грн.       
          1.3.1. Зняти з пункту за виконаними об'єктами:
- косіння трави за територіями – - 14000,0 грн.
          1.3.2. 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» на здійснення 
заходів «Придбання ялинки новорічної» для КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради  - 
+14000,0 грн.
         1.4.1. Зняти за пунктами за виконаними об'єктами:



-  поточний  дрібний  ремонт  вул.Стуса  (на  ділянці  від  вул.Коновальця  до  вул.Данила
Галицького) в м.Бурштин, Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області
– - 48063,0 грн. 
- поточний дрібний ремонт вул.Данила Галицького (на ділянці від вул.Проектна до повороту
вул.Стуса) в м.Бурштин, Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області –
 -31344,40 грн. 
1.5.1. Зняти з п. Поточний ремонт доріг  - -13204,0 грн.
1.5.2. Направити на п.Технічний нагляд за об'єктом: поточний дрібний ремонт вул.Стуса (на
ділянці  від  вул.Коновальця  до  вул.Данила  Галицького)  в  м.Бурштин,  Бурштинської
територіальної громади Івано-Франківської області - +13204,0 грн.
1.6.1. Зняти з п. Поточний ремонт доріг  - -13205,0 грн.
1.6.2. Направити на п.Технічний нагляд за об'єктом: поточний дрібний ремонт вул.Данила
Галицького (на ділянці від вул.Проектна до повороту вул.Стуса) в м.Бурштин, Бурштинської
територіальної громади Івано-Франківської області - +13205,0 грн.
1.7.1. Зняти з п. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Проектна (від І.Франка до
Д.Галицького)  в  м.Бурштин,  Бурштинської  територіальної  громади  Івано-Франківської
області - - 143752,0 грн.
1.7.2.  Направити  на  п.Технічний  нагляд  за  об'єктом:  Капітальний  ремонт  дорожнього
покриття  вул.Проектна  (від  І.Франка  до  Д.Галицького)  в  м.Бурштин,  Бурштинської
територіальної громади Івано-Франківської області - +48944,0 грн.
1.8.1. Зняти з п. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Т.Шевченка (від вул.Проектна
до вул.Нова) в м.Бурштин, Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області
- -1553768,0 грн.
1.9.1. Зняти з п. Експертна оцінка комунального  майна - -8000,0 грн.
1.9.2.  Направити  на  п.Технічна  інвентаризація  громадського  будинку  з  господарськими
(допоміжними)  будівлями  та  спорудами  по  вулиці  Р.Шухевича,  буд.15  в  місті  Бурштин
Івано-Франківської області» - +8000,0 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



Автор проекту:
Нач. відділу 
економіки і промисловості                                                               М.Назар 09.12.21

Погоджено:

Перший заст. міського голови                                                          Р.Стасько 09.12.21

Начальник фінансового відділу                                                        О.Петровська 09.12.21

Нач. загального відділу                                                                      М.Яцик 09.12.21 

Юридичний відділ                                                                               _____________09.12.21 
 

 Секретар міської ради                                                                        Р.Іванюк 09.12.21



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  проєкту рішення Бурштинської міської ради 
 

«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»

1. Суб’єктом подання проєкту рішення  Бурштинської міської ради «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» на чергове засідання міської  ради відділ економіки і промисловості
міської ради.

2.    Розробником  проєкту  рішення  та   відповідальною особою за  супровід   даного
проєкту  рішення є нач. відділу економіки і промисловості Марія Назар.

3.Обгрунтування  прийняття  рішення:  відповідно  до  повноважень  у  галузі
економічного,  соціального  та  культурного  розвитку,  визначених  статтями  25,26  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні». Основними  нормативно-правовими
актами, що регулюють відносини у сфері бюджетного фінансування є Конституція України,
Бюджетний кодекс України, Закони України про державний бюджет на відповідний рік. 

У зв’язку з  тим,  що видатки міського бюджету включені до бюджетних програм  з
відповідними бюджетними асигнуваннями виникла необхідність внести зміни до Додатку 1
«Обсяги  бюджетних  коштів  на  соціально-економічний  розвиток  територій  Бурштинської
міської територіальної громади на 2021-2023 роки».    

Враховуючи  вищезазначене,  підготовлено  на  розгляд  чергової  сесії  Бурштинської
міської ради проєкт рішення «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», що сприятиме передумовою
для  розв’язання існуючих соціальних проблем і поліпшення якості життя населення. 

4.Прийняття  даного  рішення  сприятиме   зміцненню  позитивних  тенденцій
економічного,  соціального  та  культурного  розвитку  територіальної  громади,  вирішення
нагальних проблем в економічній та соціальній сферах, за потреби протягом року  вноситься
зміни до заходів Програми. 

 Нач.відділу економіки і промисловості                                                                  Марія НАЗАР
 


