
                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 січня 2022 року                                                                                             № 06/26-22 

м.Бурштин 
 

 

Про внесення змін та доповнень 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 та доповнення 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, зокрема: 

1.1. Внести зміни до Додатку 1. «Обсяги бюджетних коштів на соціально-

економічний розвиток територій Бурштинської міської територіальної громади на 2021-

2023 роки» за наступними заходами: 
1.1.1. зняти з п.Поточний ремонт доріг - -49532,00 грн. 
1.1.2. направити на п.Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченка на 
території с.Бовшів Бурштинської міської ради - + 49532.00 грн. 
 1.1.3. зняти з п.Капремонт доріг, розробка робочих проектів, їх експертиза та коригування 

- -8526,0 грн. 
 1.1.4. направити на п.Авторський нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вул.Проектна (від І.Франка до Д.Галицького) в м.Бурштин - +8526.0 грн. 
1.1.5. зняти з п.Експертна оцінка і технічний огляд ліфтів - -31721,0 грн. 
 - зняти з п.Експертна оцінка комунального  майна  - -3903,0 грн. 
1.1.6. направити на п.Влаштування 4-х опор по Алеї Шептицького в м.Бурштин - +35624.0 

грн. 
1.1.7. доповнити п.Послуга з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі по 
вул.Січових Стрільців, буд.1, буд.9 - +49900,0 грн. 
1.1.8. зняти з п.Запуск та обслуговування міського фонтану - -46800,0 грн. 
1.1.9. направити на п.Поточний ремонт вуличного освітлення в с.Різдв'яни, с.Старий 
Мартинів - +17`800.0 грн.  
- направити на п.Поточний ремонт вуличного освітлення с. Бовшів – + 29000,0 грн. 



1.1.10. зняти з п.Обслуговування ковзанки в районі вул.Коновальця, Стефаника в 
м.Бурштин - -30000,0 грн. 
- зняти з п.Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по об’єктах - -18806,0 грн. 
- зняти з п.Заміна аварійних ділянок тепломереж по об'єктах - -65192,0 грн. 
- зняти з п.Підсипка дороги на новому кладовищі - -82115,0 грн. 
- зняти з п.Запуск та обслуговування міського фонтану - -2887,0 грн. 
1.1.11. направити на п.Організація і здійснення робіт зі створенням тематичних 
світлодіодних інсталяцій на тему "Екологічне збереження довкілля, тваринного і 
рослинного світу": установлення світлодіодної декорації - +199000,0 грн. 
          1.2. Доповнити Програму соціально-економічного та культурного розвитку 
Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 
міської ради від 11.12.2020 № 06/2-20 Додатком 2. «Обсяги бюджетних коштів на 
соціально-економічний розвиток територій Бурштинської міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки в частині обсягу фінансових ресурсів у 2022 році» відповідно до 
бюджетних асигнувань. 

2. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на начальника відділу 
економіки і промисловості 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 першого заступника міського голови 
Ростислава Стаська. 
 

 

 

      Міський голова                                  Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Додаток 2 

                                                                                                               до рішення міської ради 

                                                                                                               від 28.01.2022 № 06/26-22 

                             

 

Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний розвиток територій 
Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки в частині обсягу 

фінансових ресурсів у 2022 році 

№ Назва заходу Сума, грн. 

 
Розділ «Організація благоустрою населених пунктів» 

Стратегічний пріоритет 2 «Комфортні умови 

проживання. Житлово-комунальна інфраструктура» 

 

1. 
Підготовка територій до святкових заходів в частині підрядних 
робіт по благоустрою 

100000,00 

2. 
Придбання вапна, фарби, матеріалів для підготовки територій до 
свят 

50000,00 

3. Очищення від снігу та посипання доріг та пішохідних доріжок у 
зимовий період 

190000,00 

4. Послуги по оренді і обслуговуванню сан біокабін 30000,00 
5. Обслуговування вуличного освітлення 150000,00 

6. Поточний ремонт мереж вуличного освітлення 105000,00 

7. Придбання матеріалів для вуличного освітлення 45000,00 

8. Придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів 100000,00 

9. Повірка приладів обліку, заміна 20000,00 
10. Косіння трави за територіями 400000,00 

11. Виготовлення та поклейка банерів 20000,00 

12. Виготовлення технічних паспортів 199000,00 

13. 
Розробка робочих проектів, їх експертиза та коригування по 
об’єктах благоустрою 

250000,00 

14. 
Проведення експертного обстеження, повного технічного огляду та 
позачергового огляду ліфтів 

30000,00 

15. Поточний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках 130000,00 

16. Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках 140000,00 

17. Заміна аварійних ділянок тепломереж по об'єктах 299000,00 

18. Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по об'єктах 299000,00 

 

Розділ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету» Стратегічний пріоритет 2 «Комфортні умови 
проживання. Дорожньо-транспортна інфраструктура» 

 

19. Виправлення профілю доріг автогрейдером по м.Бурштин 170000,00 

20. Поточний ремонт доріг  440000,00 
21. Розробка робочих проектів, їх експертиза та коригування по 

капітальному ремонту доріг  
250000,00 

 РАЗОМ: 3417000,00 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    Роман Іванюк 


