
                                                                                                                  Проєкт рішення 
від 13 січня 2022 р.                                                                                           № 3712 
 

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 

 
 
 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Автор проекту: 
Нач. відділу  

економіки і промисловості                                                               М.Назар       12.01.22 
 
 

Погоджено: 
 

Перший заст. міського голови                                                         Р.Стасько 13.01.22 
 
Начальник фінансового відділу                                                       О.Петровська 13.01.22 

 
Начальник управління економіки праці 

та інвестиційної діяльності                                                              О.Скриник  13.01.22 
 
Нач. загального відділу                                                                    М.Яцик      13.01.22  

 
Юридичний відділ                                                                             _________  13.01.22  

  
 
 Секретар міської ради                                                                      Р.Іванюк      13.01.22 

 



  
 
 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  проєкту рішення Бурштинської міської ради  
  

«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» 

 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення  Бурштинської міської ради «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» 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 

  

  


