
                                                                              
УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 30 червня 2022 року                                                                                            № 03/36-22
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, врахувавши рекомендації постійної
комісії  з  питань  фінансів,  бюджету,  планування  соціально-економічного  розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, 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.20 Поточний ремонт доріг - -42980,0 грн. та 
- направити для фінансової підтримки КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради» на

здійснення заходів по придбанню щебеню  + 42980,0 грн.
1.2. зняти з п. 20 Поточний ремонт доріг - -122480,0 грн.
-  направити  на  п.20.1  Утримання  вулично-шляхової  мережі:  поточний  ремонт

дорожнього покриття по вул.Петлюри в м.Бурштин – 47127,0 грн.
- направити на п.20.2 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.

-  направити  на  п.20.3  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.

-  направити  на  п.20.4  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.

1.3.зняти з п. 5.Обслуговування вуличного освітлення - -18018,0 грн.
-  направити  на  п.Утримання  та  обслуговування  електромереж  адмінприміщень  в

с.Куропатники, с.Куничі, с.Новий Мартинів – 18018,0 грн.
1.4. зняти з п. 20 Поточний ремонт доріг - -49971,0 грн.

- направити на п.20.5 Утримання вулично-шляхової мережі (нанесення розмітки дорожньої,
фарби  світловідбивної  по  вул.Калуська,  Енергетиків  в  м.Бурштин,  монтаж  сферичних



дзеркал  на  закритих  поворотах  в  с.Дем'янів,  в  т.ч.  здійснення  технагляду,  кошторисна
документація) – 49971,0 грн.

1.5.  п.6.3.  «Капітальний  ремонт  вуличного  освітлення  від  ТП477  вул.Проектна,
вул.Івасюка,  вул.Сонячна,  вул.Яремчука  в  м.Бурштин  Івано-Франківської  області»
викласти  у  редакції:  «Утримання  та  обслуговування  електромереж:  поточний  ремонт
вуличного освітлення від ТП477 вул.Проектна, вул.Івасюка, вул.Сонячна, вул.Яремчука в
м.Бурштин Івано-Франківської області».

1.6. зняти з п.15. Поточний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках - -
33390,0 грн.

- направити на п.15.1  Заходи з усунення аварій в житловому фонді: аварійна заміна
блоку логіки ліфта за адресою м.Бурштин, вул.Данила Галицького,5 (1під'їзд) - 33390,0 грн.

1.7. зняти з п.12 Виготовлення технічних паспортів - 49000,0 грн.

2.  Координацію  роботи  з  виконання  даного  рішення  покласти  на  начальника
управління економіки, праці та інвестиційної діяльності Олега Скриника.

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


