Додаток 1
рішення виконавчого комітету 
27 грудня 2022 року № 262

ПАСПОРТ
Програми фінансування робіт, пов’язаних з капітальним та поточним ремонтом доріг Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік 

1. Ініціатор розроблення Програми
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
2. Дата, номер документа про затвердження Програми

3. Розробник Програми
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
4. Співрозробники Програми
Комунальне підприємство Бориславської міської ради „Еко Місто”
5. Відповідальний виконавець Програми
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
6. Учасники Програми
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради,
Комунальне підприємство Бориславської міської ради „Еко Місто”
7. Термін реалізації Програми
2022 рік
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів
9525,187 тис. грн.





В. о. керуючого справами виконкому,
секретар міської ради                                                                               Юрій ХИМИН
















Додаток 2
рішення виконавчого комітету 
27 грудня 2022 року № 262


Фінансове забезпечення Програми
Назва об’єктів капітального ремонту проїзних частин доріг комунальної власності
План фінансування на 2022 рік (тис. грн.)
Обсяг коштів, які мають підтверджене фінансування у 2022 році (тис. грн.)
Капітальний ремонт дороги на вул.Тустановицька у м.Бориславі Львівської області виготовлення проектно-кошторисної документації
60,00
60,0
Капітальний ремонт дороги на вул.Дорошенка у м.Бориславі Львівської області (судове рішення)
1886,176
1821,00
Капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків № 41, 43, 45, 47 на вул.С.Коваліва у м.Бориславі Львівської області
1500,00
435,00
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.В.Івасюка в м.Бориславі Львівської області
1000,00
0,0
Капітальний ремонт на вул.Володимира Великого в м. Борислав від перехрестя із дорогою на вул.Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вул.С.Коваліва в частині відновлення проїзної частини дороги в м.Бориславі Львівської області (судове рішення)
403,00
403,0
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.Коновальця в м.Бориславі Львівської області
1400,00
0,0
Капітальний ремонт дороги на вул.Гірна від Бориславського медичного коледжу до перехрестя з вул.Короленка у м.Бориславі Львівської області.
100,00
0,0
Капітальний ремонт дороги на вул.С.Бандери від будинку № 116 до Гірськолижного курорту „Крутогір 365” в м.Бориславі Львівської області
104,00
104,00
Капітальний ремонт дороги на вул.Трускавецька від кафе „Тустань” до ЗСО № 5 в м.Бориславі Львівської області
40,00
40.0
Капітальний ремонт внутрішньо-квартального проїзду на вул.С.Коваліва від будинку № 22 А до перехрестя з вул.Зелена у м.Бориславі Львівської області
60,00
0,0
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.Тустановицька у м.Бориславі Львівської області
70,1
0,0
Відновлювальні роботи асфальтного покриття на вул.С.Бандери в м.Бориславі Львівської області (поточний ремонт)
670,224
670,224
Відновні роботи та експлуатаційне утримання вул.С.Коваліва в м.Бориславі Львівської області (поточний ремонт доріг пневмоструменевим методом)
150,00
150,00
Відновні роботи та експлуатаційне утримання вул.С.Бандери в м.Бориславі Львівської області (поточний ремонт доріг пневмоструменевим методом)
522,50
522,50
Відновні роботи асфальтного покриття дороги на вул.Трускавецька в м.Бориславі Львівської області (поточний ремонт)
200,00
200,00
Відновні роботи асфальтного покриття дороги на вул.Яворницького в м.Бориславі Львівської області 
30,00
30,00
Відновні роботи асфальтного покриття дороги на вул.С.Коваліва в м.Бориславі Львівської області (поточний ремонт)
397,44
397,44
Відновні роботи асфальтного покриття на вул.Ірини Сеник в м.Бориславі Львівської області
3154,217
3154,217
Відновні роботи асфальтного покриття на вул.Транспортна в м.Бориславі Львівської області
1483,806
1483,806
Відновні роботи асфальтного покриття на вул.Коновальця в м.Бориславі Львівської області
4125,00
54,00
Всього по програмі :
17356,463
9525,187
 




В. о. керуючого справами виконкому,
секретар міської ради                                                                               Юрій ХИМИН






