
 

 

 

«09» січня 2023 р.                         ПРОЕКТ    №4795 

 

Про виконання 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 за 2022 рік 

 

Керуючись ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій, міська рада  

вирішила: 

1. Інформацію про виконання заходів Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади за 2022 рік 

взяти до відома, відповідно до Додатку; 

2. Контроль за виконанням покласти на заступника міського голови з 

питань виконавчих органів Івана ДРАГУНА та голову  постійної депутатської 

комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва Тетяну СЕНЧИНУ. 

 

 

 

Міський голова       Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: ________2023 р.         ________Леонора ІВАСЮК 

Начальник загального відділу:  ________2023 р. ________Марія ЯЦИК 

Заступник міського голови:      ________ 2023 р.________ Іван ДРАГУН 

Юридичний відділ:                    ________ 2023 р. _______/Марія МИХАЙЛИШИН 

Секретар ради:     ________ 2023 р. ________/Роман ІВАНЮК 

 

 



 

я  

Додаток  

до проекту рішення міської ради 

«___»___________20_ р.№_____ 

 

Виконання заходів 

програми соціально-економічного розвитку територій  

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки  

в частині обсягу фінансових ресурсів 

у 2022 році ( на 01.01.2023р.) 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Призначення Виконання Примітка  

 

Розділ 1. «Організація Благоустрою населених пунктів» 

Стратегічний пріоритет 2. 

«Комфортні умови проживання.  

Житлово-комунальна інфраструктура» 

1 Підготовка територій до 

святкових заходів в частині 

підрядних робіт по благоустрою 

100 000,00 84876,00  

2 Придбання вапна, фарби, 

матеріалів для підготовки 

територій до свят 

50 000,00 44577,00  

3 Очищення від снігу та посипання 

доріг та пішохідних доріжок  у 

зимовий період 

190 000,00 

-30000 

-99000 

61000,00 

-  

3.1 Придбання соляно-піщаної 

основи 

99000 97200,00  

4 Послуги по оренді і 

обслуговуванню сан біокабін 

30 000,00 

 

-  

5 Обслуговування вуличного 

освітлення, в т.ч. поточний 

ремонт мереж вуличного 

освітлення 

485000,00 464820,11  

6 Придбання матеріалів для 

вуличного освітлення 

 

45 000,00 20251,02  

8 Придбання світлодіодних ламп та 

освітлювальних приладів; повірка 

та заміна приладів обліку 

100 000,00 

-40000 

20 000,00 

80000,00 

20280,74  

10 Косіння трави за територіями 

 

400 000,00 

-195000 

205000,00 

118589  

11 Виготовлення та поклейка 

банерів 

  

20 000,00 

+20000,000 

40000,00 

39433  

12 Виготовлення технічних 

паспортів 

 

199 000,00 

-49000 

150000,00 

97595  



13 Розробка робочих проектів, їх 

експертиза та коригування по 

об'єктах благоустрою  

 

250 000,00 

-5000,00 

+95000,00 

340000,00 

100 000  

14 Проведення експертного 

обстеження, повного технічного 

огляду та позачергового огляду 

ліфтів 

 

 

30 000,00 

 

16000.00 

 

15 Поточний ремонт ліфтів у 

багатоповерхових житлових 

будинках 

 

130 000,00 77593.74  

16 Капітальний ремонт ліфтів у 

багатоповерхових житлових 

будинках 

 

140 000,00 32800.00  

17 Заміна аварійних ділянок 

тепломереж по об'єктах 

 

498000 227922,00  

18 Заміна аварійної ділянки 

водопровідної мережі по об'єктах 

397797 246193,00  

*18.1 Заходи (зокрема ремонтні 

роботи) з усунення аварій в 

житловому фонді (Аварійно – 

відновлювальні роботи покрівлі 

будинку за адресою м.Бурштин, 

вул.Стефаника,17) 

49900 -  

*Благоус.  Організація благоустрою 

населених пунктів 

 

 

 

 

 

3940840 2539396,00  

*Б Поточний ремонт та 

обслуговування фонтану 

499000 -  

*Похов. Утримання місць поховання 

 

      369267 367264,00  

 РАЗОМ: 7 739 804 4594790,61  

Розділ 2. «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» 

Стратегічний пріоритет 2.  

«Комфортні умови проживання.  

Дорожньо-транспортна інфраструктура» 

 

19 Виправлення профілю доріг 

автогрейдером 

 по м.Бурштин   

 

170 000,00 168066.00  

19.8 Утримання вулично-шляхової 

мережі 

 

4 539 745 33702619.5

3 

 



19.30 Експлуатаційне утримання 

автомобільної дороги 

 

31328470,60 20179891  

19.38 Придбання асфальту (холодного) 

 

30000 ---  

20 Поточний ремонт доріг 

 

952461 951836.8  

20.18 Капітальний ремонт доріг 

(в.Стуса,14) 

 

299000 298754  

21 Розробка робочих проектів, їх 

експертиза та коригування по 

капітальному ремонту доріг 

 

412255 226919  

 РАЗОМ: 37 731 931,60 

 

55528086,3

3 

 

 

 

 

 

Секретар ради        Роман ІВАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту №___ 

Про виконання 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 за 2022 рік 

 

1. Мета 

Програма економічного і соціального розвитку Бурштинської територіальної 

громади (далі – Програма), затверджена рішенням Бурштинської міської ради, 

розроблена відповідно до засад Стратегії розвитку  Івано-Франкіської області на 

період, в якій визначено ключові пріоритети та завдання розвитку Бурштинської 

громади. Головною метою Програми є забезпечення економічно-соціального 

розвитку області шляхом створення необхідних умов для структурних зрушень в 

економіці, ефективного використання внутрішнього природно-ресурсного 

потенціалу, підвищення зайнятості населення, формування позитивного іміджу 

регіону, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, 

підвищення добробуту та стимулювання гармонійного розвитку населення.  

Мета даного проекту рішення — надання публічного звіту про реалізацію 

заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки.  

2.  Правові аспекти 

Ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

3. Фінансово-економічне обґрунтування 

Протягом звітного періоду виконавчим комітетом міської ради спільно з 

комунальними підприємствами міста КП «Житловик», КП «Еко сервіс», КП «ЖЕГ 

Бурштинської міської ради», а також іншими підприємствами установами та 

організаціями впроваджено заходи реалізації програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської громади, а також використано кошти, 

відповідно до бюджетних призначень.  

 

«_____» ________________ 2023 р. 

 

 

Начальник Управління економіки, праці  

та інвестиційної діяльності     ________Леонора ІВАСЮК 

 

 


