
 

                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 листопада 2022 року                                                                                   № 05/40-22 

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», 

відповідно до рішення Бурштинської міської ради від 30.09.2022 №02/38-22 «Про 

перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду», 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. доповнити п. Благоустрій  населених пунктів:встановлення бордюрів по вул. 

Вітовського в с.Задністрянськ –199000,0 грн. 

1.2. доповнити п.Благоустрій територій по вул.Б.Хмельницького в с.Куропатники 

(облаштування пам'ятника) – 40000,0 грн. 

1.3. доповнити п.Благоустрій зони зелених насаджень (паркова зона) – 195000,0 грн. 

1.4. доповнити п.Утримання вулично-шляхової мережі по вулиці Стуса (в районі 

будинку №6) в м.Бурштині – 175236,0 грн. 

1.5. доповнити п.Утримання вулично-шляхової мережі по вулиці в с. Куничі, Зелена, 

Івасюка в с.Куничі – 100000,0 грн. 

1.6. доповнити п.Утримання вулично-шляхової мережі в с.Задністрянське – 199000,0  

грн. 

1.7. доповнити п.Утримання вулично-шляхової мережі по вулиці Стуса (в районі 

будинків 7,8,9) в м.Бурштині – 230000,0 грн. 

1.8. доповнити п.Оплата послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування 

обладнання, техніки механізмів, локальної мережі, охоронної сигналізації, систем 

вентиляції, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та 

зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення (утримання в 



належному стані, поточний ремонт внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення по 

вул.О.Басараб,2, під'їзд №3) – 49500,0 грн. 

1.9. доповнити п.Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому 

фонді (Аварійно-відновлювальні роботи покрівлі будинку за адресою м.Бурштин, 

вул.Стефаника,17) – 49900,0 грн. 

1.10. доповнити п.Підготовка об'єктів до опалювального сезону та заходи з 

енергозбереження (Виготовлення проекту для оптимізації роботи системи теплопостачання 

житлового будинку з впровадженням заходів по енергозбереженню за адресою: Івано-

Франківська обл., м.Бурштин, вул.О.Басараб,2) – 47000,0 грн. 

1.11. доповнити п.Підготовка об'єктів до опалювального сезону та заходи з 

енергозбереження (Придбання і введення в експлуатацію теплового лічильника на 

трубопроводі теплопостачання будинку за адресою: Івано-Франківська обл., м.Бурштин, 

вул.О.Басараб,2) – 48000,0 грн. 

1.12. редагувати в п. Робочий проект «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Петлюри (від будинку №16 до вул. О.Басараб) м.Бурштин Івано-Франківської області» 

цифру «9680,0 грн.» замінити на цифру «30260,0 грн.». 

1.13. доповнити п.Експертиза робочого проекту «Поточний ремонт дорожнього 

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

Франківської області» - 9680,0 грн. 

1.14. внести зміни до рішення Бурштинської міської ради від 26.08.2022 №05/37-22 

«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». 

1.14.1. викласти п.2.1. у редакції «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги по 

вул. Липова в м. Бурштин Івано-Франківської області». 

1.14.2. викласти п.2.2. у редакції «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги по 

вул. Стефаника в м. Бурштин Івано-Франківської області». 

1.14.3. викласти п. 2.3. у редакції «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги 

по вул. Проектна в м. Бурштин Івано-Франківської області». 

1.14.4. зняти з п.3 Очищення від снігу на посипання доріг та пішохідних доріжок у 

зимовий період – 99000,0 грн. 

1.14.5. направити на п.3.1. Придбання соляно-піщаної основи – 99000.0 грн. 

2. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на начальника 

управління економіки, праці та інвестиційної діяльності Леонору Івасюк. 

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 заступника міського голови Івана 

Драгуна. 

 

 

 

 

    Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 

 


