
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 серпня 2022 року                                                                                            № 05/37-22 

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» - -99925,0 грн. 

1.2.направити на п. Утримання вулично-шляхової мережі (поточний ремонт 

дорожнього покриття в с.Бовшів) – 22555,0 грн.  

1.3. направити на п. Утримання вулично-шляхової мережі (поточний ремонт 

дорожнього покриття по вул. О.Басараб, Міцкевича в місті Бурштин) – 16408,0 грн.  

1.4.  направити на п.Утримання вулично-шляхової мережі (поточний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Коновальця в місті Бурштин) – 30612,0 грн.  

1.5. направити на п.Утримання вулично-шляхової мережі (поточний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Шевченка в с.Новий Мартинів) – 14500,0 грн.  

1.6. направити на п.Утримання вулично-шляхової мережі (поточний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Шевченка в с.Тенетники) – 15850,0 грн. 

2. Доповнити розділ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» Стратегічний пріоритет 2 

«Комфортні умови проживання. Дорожньо-транспортна інфраструктура»:   

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до 

переліків, затверджених обласними військовими адміністраціями на період дії воєнного 

стану  

(Перелік вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Івано-Франківської 

області для здійснення експлуатаційного утримання у 2022 році на період дії воєнного 



стану (розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 16.08.2022 

№ 275): 

2.1. п. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги по вул. Липова в м. Бурштині  

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня 

їх негативного впливу на території і об'єкти: по вул. Липова в місті Бурштин Івано-

Франківського району Івано-Франківської області) – 12 065,4580 тис.грн.  

2.2. п. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги по вул. Стефаника в 

м.Бурштині  

(Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об’єкти: по вул. Стефаника в м. Бурштин) - 6 890,0 тис. 

грн. 

2.3 п. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги по вул. Проектна в 

м.Бурштині (Нове будівництво каналізаційної мережі по вулиці Проектна в місті Бурштин) 

- 3 873,1046 тис.грн. 

3.1. Влаштування спортивного майданчика на території с.Новий Мартинів – +49695,0 

грн. 

3.2. Зняти з п. Поточний ремонт доріг - -30000,0 грн. 

       Направити на п.Придбання асфальту холодного (фасований) - +30000,0 грн. 

3.3. Обслуговування вуличного освітлення по вул. Яремчука та вул. Сонячна - 

+20000,0 грн. 

3.4. Благоустрій населених пунктів по вул. С.Стрільців, 15 м.Бурштин (ЦНАП) -

79950,0 грн. 

3.5. Благоустрій населених пунктів по вул. Петлюри м.Бурштин - +122300,0 грн. 

3.6. Благоустрій населених пунктів по вул. Грушевського м.Бурштин - +128500,0 грн. 

3.7. Утримання місць поховання: територія старого кладовища вул. Бандери 

м.Бурштин - +196250,0 грн. 

3.8. Утримання та розвиток автомобільних доріг: Робочий проект «Поточний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Петлюри (від будинку №16 до вул. О.Басараб) м.Бурштин 

Івано-Франківської області» - +9680,0 грн. 

3.9 Утримання вулично-шляхової мережі по вул. Шухевича 2-А в м.Бурштин -

+48850,0 грн. 

3.10. Благоустрій населених пунктів: облаштування скверу імені І.Виговського по 

вул. Коновальця в м.Бурштин- +198450,0 грн. 

3.11. Благоустрій населених пунктів: облаштування могили по вул.Бандери (Меморіал 

УПА) в м.Бурштин - +195350,0 грн. 

3.12. Утримання вулично-шляхової мережі: профілювання дорожнього полотна з 

додаванням щебеню по вул. Заставна в с.Бовшів - +48765,0 грн. 

3.13. Утримання вулично-шляхової мережі: профілювання дорожнього полотна з 

додаванням щебеню по вул. Українська в с.Бовшів - +48194,0 грн. 

3.14. Утримання вулично-шляхової мережі: профілювання дорожнього полотна з 

додаванням щебеню по вул. Л.Українки в с.Бовшів - +49973,0 грн. 

3.15. Утримання вулично-шляхової мережі: профілювання дорожнього полотна з 

додаванням щебеню по вул. Затишна в с.Бовшів - +49787,0 грн. 

3.16. Утримання вулично-шляхової мережі: профілювання дорожнього полотна з 

додаванням щебеню по вул. Набережна в с.Бовшів - +49839,0 грн. 

3.17. Благоустрій території біля нового кладовища вул. Нова в м.Бурштин - +194835,0 

грн. 

3.18. Благоустрій населених пунктів: озеленення по вул. Міцкевича, 6 в м.Бурштин - 

+152963,0 грн. 

3.19. Благоустрій населених пунктів по вул. Калуська,7 в м.Бурштин - +160517,0 грн. 

3.20. Оплата послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані 

зовнішніх мереж водовідведення по вул. С.Бандери, 34 - +49761,0 грн. 



3.21. Утримання вулично-шляхової мережі: вул. Нова (нове кладовище) в м.Бурштин - 

+198550,0 грн. 

         3.22.Благоустрій населених пунктів: відновлення дорожнього покриття: вул. Стуса, 8 

в м.Бурштин - 70000,0 грн.  

         3.23.Утримання місць поховання: територія старого кладовища   в урочищі «Мазури» 

с.Коростовичі – 49956,0 грн. 

         3.24.Благоустрій населених пунктів: відновлення водовідвідних канав в урочищі 

«Мазури» с.Коростовичі – 49119,0 грн.  

         3.25. Благоустрій населених пунктів: влаштування пішохідних доріжок  в урочищі 

«Мазури» с.Коростовичі – 48864,0 грн. 

         3.26. Утриманню вулично-шляхової мережі в с.Коростовичі (урочище «Мазури») - 

151319,0 грн. 

 

4. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на начальника 

управління економіки, праці та інвестиційної діяльності Олега Скриника. 

5. 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 заступника міського голови Івана 

Драгуна. 

 

 

 

    Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 


