
                                                                   Проект  

Від16.03.2023                                                                                                            №5084                                                                                               

 

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 у 2023 р. 

 

 

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

метою   координації спільних дій головних розпорядників 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 та доповнення до додатку Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023р. на 

2023 рік  рішення Бурштинської міської ради № 05/44-23 від 28.02.2023р.  

         В додаток «Заходів  до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»: 

  

1.1. Внести зміни  в розділ №1 «Організація благоустрою населених пунктів»:  

 

            - зняти з п.7 «Обслуговування вуличного освітлення, в т.ч. поточний ремонт 

мереж вуличного освітлення» – 93 958.0 грн. та направити на            

            п.7.1 «Обслуговування вуличного освітлення в с. Тенетники і с. Новий Мартинів» 

-  26 895,0 грн. 

п.7.2 «Обслуговування вуличного освітлення в с. Задністрянське» - 30 867,0 грн. 

п.7.3 «Обслуговування вуличного освітлення в с. Дем’янів і с. Вигівка» - 36 196,0 

грн.  

 

- п.21 ««Організація благоустрою населених пунктів» доповнити Додатком 1,  

і викласти в такій редакції (додаток додаються); 

 

- доповнити таблицю «Заходів Програми пунктом 27.2 «Будівництво мереж 

внутрішнього газопостачання» і викласти в такій редакції; 

 

- зняти з п.23 «Придбання генераторів (установок)» – 19 835,10 грн. та направити 

на             27.2 «Будівництво мереж внутрішнього газопостачання» -  19 835,10 

грн. 

       

        1.2.Внести зміни в розділ №2 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  

 

 

 

 



 

 

           

Доповнити п.28 «Утримання вулично-шляхової мережі» пунктами: 

№ п/п Найменування об’єкта Сума 

п.28.1 Утримання вулично-шляхової мережі вул.  

Л.Українки, вул. Переїзна с. Задністрянське 

99 631,0 

                              
п.28.2. 

Утримання вулично-шляхової мережі проспект 

Шевченка с. Задністрянське 

99 322,0 

п.28.3. Утримання вулично-шляхової мережі: в 

с.Тенетники, по вул.Франка та с. Новий 

Мартинів по вул. Шевченка 

 

299 124,0 

 

п.28.4. Утримання вулично-шляхової мережі: вул. 

Незалежності в. с. Насташине 

 

99,488,0 

п.28.5. Утримання вулично-шляхової мережі: вул. 

Шевченка в. с. Насташине 

 

99,488,0 

п.28.6. Утримання вулично-шляхової мережі: 

вул.Стефаника в с.Дем’янів 

 

98 885,0 

п.28.7. Утримання вулично-шляхової мережі: вул. 

Зелена в с.Дем’янів 

99 897,0 

п.28.8. Утримання вулично-шляхової мережі по 

вул.С.Стрільців в с.Юнашків 

 

138 638,0 

п.28.9. Утримання вулично-шляхової мережі: по 

вул.Кутинська в с.Діброва 

 

257 295,0 

п.28.10. Утримання вулично-шляхової мережі: по 

вул.Незалежності в с.Сарники 

 

298 022,0 

п.28.11. Утримання вулично-шляхової мережі: 

вул.Шевченка в с.Слобода 

 

62 000,0 

п.28.12. Утримання вулично-шляхової мережі: 

вул.І.Франка в с.Озеряни 

 

99 967,0 

п.28.13. Послуги з поточного ремонту. Утримання 

вуличної мережі, провулок вулиць Перемоги та 

Зеленої с.Вигівка Ів.-Франківської обл. 

 

 

297 520 

Доповнити п.31 «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг (поточний ремонт 

доріг)» пунктами: 

п.31.1. Ремонт та експлуатаційне утримання 

інфраструктури у сфері дорожнього господарства 

(автомобільних доріг місцевого значення) по вул. 

Б. Хмельницького в с. Куропатники (дорога на 

кладовище) 

199 579,0  

п.31.2. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг 

комунального значення по вул. Стефаника в м. 

Бурштин 

1 499,000 

 

Разом:                                                                                                                3 747 856,0 

        

            - зняти пункт 29 «Виправлення профілю доріг автогрейдером» - з бюджетним 

призначенням - 500,000 грн. 

               

 

        3. 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 р. ( зі змінами і доповненнями).  



       4.Координацію за виконання даного рішення покласти на начальника управління 

економіки, праці та інвестиційної діяльності Бурштинської міської ради (Леонору 

Івасюк). 

      5.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 проєкту: 

 

Начальник управління економіки, 

 праці та інвестиційної діяльності                                  _____________ Леонора Івасюк 

 

 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                               _______________ Іван Драгун                                                              

 

Начальник фінансового відділу                                       _______________  Ольга 

Петровська 

 

Юридичний відділ                                                             _______________ 

 

Секретар ради                                                                    _______________ Роман Іванюк 

 

Начальник загального відділу                                          _______________ Марія Яцик 

 

 



      

   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  до проєкту  

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» є управління економіки, праці та інвестиційної діяльності 

Бурштинської міської ради.  

 

      2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

     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.  

       3. Мета прийняття проєкту рішення. 

       Мета даного проекту рішення — внесення змін до розділу заходи «Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки» на 2023 рік відповідно до додатку, з розподілом 

фінансування у межах бюджетних призначень, визначених рішенням ради Про бюджет 

Бурштинської територіальної громади №03/42-22 від 22.12.2022 р. ( зі змінами і 

доповненнями). 

       4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.  

       Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

       5. Фінансово-економічне обґрунтування. 

       Реалізація рішення на даному етапі не потребує додаткових витрат міського 

бюджету. Рішення Про бюджет Бурштинської територіальної громади №03/42-22 від 

22.12.2022 р  

 

 

Начальник управління                                                                        Леонора Івасюк                              Додаток 1 

ПОГОДЖЕНО 
 



 

                                                                                                                         Додаток 1  

                                                                                                                      до проекту №_______ 

                                                                                                                       від______________ 

доповнення до п. 21 «Організація благоустрою населених пунктів» 

 

№ 

п/п 

Найменування об’єкта Сума 

1. Нове будівництво каналізаційної мережі по вулиці 

Проектна в м.Бурштин Бурштинської територіальної 

громади, Івано-Франківської обл 

2 305,703 

2. Оплата видатків з благоустрою : влаштування 

стоянки по вул. Стуса 15 в м. Бурштин 

241,561 

3. Оплата видатків з благоустрою : влаштування 

стоянки по вул. Калуська 8 в м. Бурштин 

297,105 

4. Оплата видатків з благоустрою : влаштування 

стоянки по вул. Стуса 17 в м. Бурштин 

88,336 

5. Оплата видатків з благоустрою : влаштування 

стоянки по вул. Стуса 7 в м. Бурштин 

59,147 

6. Оплата видатків з благоустрою : влаштування 

доріжки по вул. Калуська 7,9 в м. Бурштин 

270,617 

7. Оплата послуг з утримання в належному стані 

зовнішніх мереж водовідведення по вул. Ольги 

Басараб в місті Бурштин 

184,000 

 

8. Заходи з захисту від підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання розвтику небезпечних 

процесів. усунення або зниженню до допустимого 

рівня їх негативного впливу на території і об’єкти в 

зоні зелених насаджень по вул. Міцькевича від ПК 

«Прометей» до водовідвідного каналу по вул. 

Липовій в місті Бурштин. (Капітальний ремонт) 

4 973,167 

 

9. Благоустрій населених пунктів: встановлення 

памятного знаку на могилі Січових Стрільців м. 

Бурштин 

199,737 

10. Благоустрій населених пунктів: встановлення 

меморіальної та інформаційної дошки на  Братській 

могилі воїнів Другої світової війни м. Бурштин 

88,003 

 

11. Благоустрій населених пунктів: встановлення 

меморіальної та інформаційної дошки на  Братській 

могилі воїнів Другої світової війни с. Бовшів 

34,471 

 

12. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. 

Котляревського в м. Бурштин, Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області 

928,016 

 

13. оплата видатків із благоустрою населених пунктів в 

с. Задністрянське  вул. Д.Січинського, 2 

(амбулаторія) 

99 715  

14. Оплата послуг з утримання в належному стані 

зовнішніх мереж водовідведення пунктів в с. 

Задністрянське вул. Д. Січинського, 2 (амбулаторія) 

 

 

90 253  



15. Благоустрій с.Старий Мартинів, вул. Шевченка 

(безпосередньо благоустрій центру села, та дороги до 

кладовища) 

 

 

86 491  

16. Оплата видатків із благоустрою населених пунктів : 

заходи з озеленення  вул. Шевченка с. Старий 

Мартинів 

96 543  

17. Оплата послуг з утримання в належному стані 

зовнішніх мереж водовідведення по вул. 

Д.Галицького в с. Насташине 

 

99 459  

 

18. Благоустрій населених пунктів: влаштування пандусу 

для малорухливих верств населення в адмінбудинку 

Юнашківської сільської ради, вул. І. Кліща 25А 

 

 

78 761  

19. Благоустрій населених пунктів: відновлення огорожі 

по вул. Шевченка с. Бовшів  

117 205  

20. Благоустрій населених пунктів: по вул. Стуса 6 в м. 

Бурштин 

199 837 

Разом:                                                                                              10 538 127 

 

 


