
від 07 жовтня  2022 р.                                                                                         № 231 

 

Про внесення змін до Програми соціально-еконо- 

мічного та культурного розвитку Бурштинської  

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради  

від 11.12.2020 №06/2-20 

 

        Керуючись ст.27, 40, 52 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, виконавчий комітет 

міської ради 

 

вирішив: 

 

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.п. Утримання вулично-шляхової мережі: поточний ремонт дорожнього покриття по 

вул.Стуса,14 в м.Бурштин викласти у редакції: «Утримання вулично-шляхової мережі: 

капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Стуса,14 в м.Бурштин»; 

          1.2. зняти п. Утримання вулично-шляхової мережі по вул.Стуса, Коновальця, Калуська, 

С.Стрільців, Міцкевича в м.Бурштин - -295800,0 грн. 

направити на наступні заходи: 

1.2.1. Утримання вулично-шляхової мережі по вул.Стуса в м.Бурштин – 49490,0 грн. 

1.2.2. Утримання вулично-шляхової мережі по вул. Коновальця в м.Бурштин – 49305,0 грн. 

1.2.3. Утримання вулично-шляхової мережі по вул. Калуська в м.Бурштин – 49036,0 грн. 

1.2.4. Утримання вулично-шляхової мережі по вул. С.Стрільців в м.Бурштин – 49381,0 грн. 

1.2.5. Утримання вулично-шляхової мережі по вул. Міцкевича в м.Бурштин – 49298,0 грн. 

1.2.6. Утримання вулично-шляхової мережі по вул.Бандери в м.Бурштин – 49290,0 грн. 

1.3. доповнити п. Утримання вулично-шляхової мережі по вулиці Зелена в с.Дем’янів -  

+460 000,0 грн.  

         1.4. Зняти з п.5. Обслуговування вуличного освітлення - - 50000,0 грн. 

1.4.1. направити на утримання та обслуговування електромереж с.Дем'янів - +20000,0 грн. 

1.4.2. направити на утримання та обслуговування електромереж с.Бовшів - +20000,0 грн. 

1.4.3. направити на утримання та обслуговування електромереж с.Насташине, с.Куничі - 

+10000,0 грн. 

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

управління економіки, праці та інвестиційної діяльності  Марію Назар. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна. 

 

 

 Міський голова                                                                                                  Василь 

АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

Заст. нач. управління економіки, 

праці та інвестиційної діяльності                                                  М.Назар      07.10.22 

 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                            І.Драгун            07.10.22 

 

Начальник фінансового відділу                                                     О.Петровська   07.10.22 

 

 

Нач. загального відділу                                                                   М.Яцик             07.10.22  

 

Юридичний відділ                                                                             _________       07.10.22  

  

 

Керуючий справами виконкому                                                      Н.Кицела          07.10.22 

 

  

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  проєкту рішення виконкому  

  

«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» 

 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення  Бурштинської міської ради «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» на позачергове засідання виконкому є Управління економіки, праці та 

інвестиційної   діяльності. 

 

2.   Розробником проєкту рішення та  відповідальною особою за супровід  даного 

проєкту  рішення є заступник начальника управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності Марія Назар. 

 

3. Обгрунтування прийняття рішення: відповідно до повноважень у галузі економічного, 

соціального та культурного розвитку, визначених статтями 27, 40, 52  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 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». 

Враховуючи вищезазначене, підготовлено на розгляд позачергового 

виконкому  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.  

 

 

 

 

  

Заст. начальника управління економіки,  

праці та інвестиційної діяльності                                                                            Марія НАЗАР                                                                  

 

 

                                                                                                    

 


