
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 квітня 2022 року                                                                                           № 03/33-22 

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, відповідно до рішення 

сесії Бурштинської міської ради № 01/28-22 від 25.02.2022 «Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської територіальної громади на 2022 рік», враховуючи протокол засідання комісії 

з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва від 29.03.2022 № 5, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Внести зміни до додатку 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» 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 (зі змінами), зокрема: 

1.1. зняти з п.5. «Обслуговування вуличного освітлення» - 18195 грн., та направити на 

п.5.1. «Обслуговування вуличного освітлення в с.Тенетники» - 18195 грн. 

1.2. зняти з п.6. «Поточний ремонт мереж вуличного освітлення» - 49697,0 грн., та 

направити на п. 6.1. «Поточний ремонт мереж вуличного освітлення в с.Новий Мартинів» 

49697,0 грн. 

 1.3. зняти з п.6 «Поточний ремонт мереж вуличного освітлення» на суму 

55303,00грн., та з п.5. «Обслуговуванню вуличного освітлення» 18457,17 грн., 

та направити на п.6.2.«Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Квітковій в 

с.Дем’янів» на 24937,0 грн. та на п.6.3. «Капітальний ремонт вуличного освітлення від ТП-

477 вул.Проектна, вул.Івасюка, вул.Сонячна, вул.Яремчука в м.Бурштин Івано-

Франківської області» на 48823,17 грн. 

 1.4. зняти з п.19 «Виправлення профілю доріг автогрейдером по м.Бурштин»         

73180 грн. та направити на  

п.19.1 «Виправлення профілю доріг автогрейдером по м.Бурштин, с.Коростовичі, 

с.Куропатники» – 21522,0 грн., 

п.19.2. «Виправлення профілю доріг автогрейдером с.Слобода, с.Озеряни» 15068,0 грн., 

п.19.3 «Виправлення профілю доріг автогрейдером м.Бурштин, с.Демянів, с.Вигівка, 

с.Насташине, с.Куничі, с.Юнашків» – 36590,0 грн. 

 



2. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

економіки і промисловості-заступника начальника управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності 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 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


