
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 лютого 2023 року                                                                                            № 05/44-23 

м.Бурштин 

 

 

Про затвердження заходів «Програми соціально 

- економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки» на 2023 рік 

 

 

 На виконання «Програми соціально - економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської  територіальної громади на 2021-2023 роки», затвердженої 

рішенням Бурштинської міської ради від 11.12.2020 № 06/2-20, керуючись ст. 25, 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійних депутатських комісій, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. На основі аналізу поточних потреб, актуальних проблем соціально - 

економічного розвитку, пріоритетів, а також впливу зовнішніх та внутрішніх 

чинників і ризиків, які визначають оперативні цілі, затвердити заходи «Програми 

соціально - економічного та культурного розвитку Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки на 2023 рік (додаються). 
 

2. Протягом 2023 року враховувати обсяги фінансування у межах бюджетних 

призначень, визначених рішенням ради Про бюджет Бурштинської територіальної 

громади на 2023 рік № 03/42-22 від 22.12.2022 (зі змінами і доповненнями). 
 

3. 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 

 

 

 

 



                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                     рішення міської ради 

                                                                                                     від 28.02.2023 № 05/44-23 

 

 

Заходи Програми соціально - економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки  

в частині обсягу фінансових ресурсів у 2023 році 

 

№ з/п Назва заходу Рішення «Про бюджет 

Бурштинської міської 

територіальної громади від 

22.12.2022 року №03/42-22 

Рішення «Про внесення змін 

до бюджету Бурштинської 

міської територіальної 

громади на 2023 рік від 

27.01.2023 року № 04/43-23 

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 

80 000  

2 Придбання вапна, фарби, 

матеріалів для підготовки 

територій до свят 

40 000  

3 Очищення від снігу та посипання 

доріг та пішохідних доріжок  у 

зимовий період 

100 000  

3.1 Придбання соляно-піщаної основи 40 000  

4 Послуги по оренді і 

обслуговуванню сан. біокабін 

10 000  

5 Заміна вказівників вулиць та 

будинків 

51 000  

6 Утримання та обслуговування 

електромереж 

80 000  

7 Обслуговування вуличного 

освітлення, в т.ч. поточний ремонт 

мереж вуличного освітлення 

240 000  

8 Придбання матеріалів для 

вуличного освітлення 

40 000  

9 Придбання світлодіодних ламп та 

освітлювальних приладів 

50 000  

10 Повірка приладів обліку 10 000  

11 Заміна приладів обліку 10 000  

12 Придбання електроінструментів 

(бензокоси, тримери, витратні 

матеріали для них) 

50 000  

13 Виготовлення та наклеювання 

банерів 

30 000  

14 Виготовлення технічних паспортів 80 000  

15 Заходи з усунення аварій в 20 000  



житловому фонді 

16 Розробка робочих проектів, 

експертиза та коригування по 

об'єктах благоустрою 

200 000  

17 Проведення експертного 

обстеження, повного технічного 

огляду та позачергового огляду 

ліфтів 

30 000  

17.1 Поточний ремонт ліфтів у 

багатоповерхових житлових 

будинках 

90 000  

17.2 Капітальний ремонт ліфтів у 

багатоповерхових житлових 

будинках 

50 000  

18 Заміна аварійних ділянок 

водопровідної мережі по об'єктах 

290 000  

19 Заміна аварійних ділянок 

тепломереж по об`єктах 

290 000  

20 Улаштування модульної котельні 

на твердому паливі для опалення 

бюджетних установ 

с.Задністрянське 

-  

21 Організація благоустрою 

населених пунктів 

-  

 22 Невідкладні заходи 

енергоефективності 

-  

22.1 Заміна вікон -  

22.2 Заміна дверей -  

22.3 Експертні послуги з питань 

енергоефективності 

-  

 23 Придбання генераторів 

(установок) 

80 000  

 24  Пусконалагоджувальні роботи 

систем відеоспостереження та 

відеонагляду 

-  

 25 Забезпечення багатодітних сімей 

оргтехнікою для онлайн-навчання 

дітей 

-  

 26 Забезпечення та самозабезпечення 

продуктами у разі порушення 

логістики 

-  

27 Проведення поточного ремонту 

пустуючих житлових будинків для 

тимчасового заселення людей 

-  

27.1 Інвентаризація пустуючих 

житлових приміщень 

-  

 РАЗОМ: 1 961 000 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ  2» Утримання  та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету» 

Стратегічний пріоритет 2. 

«Комфортні умови проживання. 

Дорожно-транспортна інфраструктура» 

28 Утримання вулично-шляхової 

мережі 

450 000  

29 Виправлення профілю доріг 

автогрейдером 

500 000  

30 Закупівля пісчано-гравійної суміші 98 000  

31 Експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг (поточний 

ремонт доріг) 

230 000  

32 Придбання асфальту (холодного) 74 000  

33 Поточний (ямковий) ремонт 98 000  

34 Розробка робочих проектів, їх 

експертиза та коригування по 

капітальному ремонту доріг 

50 000  

 РАЗОМ:  1 500 000 

 

 

 РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ 3 461 000  

 

 

 

 

 

                                                             

  
 


