
Додаток  

до рішення міської ради від 25.03.2021              

№208-6/2021 "Про виконання  Програми 

Програми соціально-економічного розвитку 

м.Надвірна за 2020 рік " 

 

Інформація про виконання  

Програми соціально-економічного розвитку м.Надвірна за 2020 рік 
№ Перелік об’єктів та види робіт Бюджетні 

призначення 

уточнені 

Виконання 

І. Капітальні вкладення     

1.     

  

Співфінансування проекту ПРООН «Стала мобільність – 

реконструкція транспортної інфраструктури м. Надвірна" 

943272  943272 

Експертиза проектно-кошторисної документації «Капітальний 

ремонт вул.Чорновола на ділянці від вул.Тараса Шевченка до 

майдану Шевченка  в м. Надвірна» 

10939 10939 

Експертиза проектно-кошторисної документації «Капітальний 

ремонт ділянки вулиці Гетьмана Мазепи, з  влаштуванням 

світлофорного об’єкту, перед ЗОШ №2 в м. Надвірна» 

5789 5789 

2 Субвенція на співфінансування проекту Єврорегіон Карпати 

«Збереження музейних фондів музею історії Надвірнянщини»  

20 000   

3 Співфінансування проекту Єврорегіон Карпати «Віртуальна 

подорож природною спадщиною Надвірнянщини» 

30000   

4 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Руднєва, 15,1 в 

м.Надвірна Івано-Франківської області 

190000   

5 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Данила 

Галицького, 1 в м.Надвірна Івано-Франківської області 

185100 168810 

6 Придбання дитячо-ігрового майданчика для встановлення біля 

будинку по вул.Мазепи, 21 в м.Надвірна 

55000 54900 

7 Внесок до статутного фонду КП "Надвірнакомунсервіс" на 

поповнення обігових коштів 

835593 835593 

8 Капітальний ремонт елементів благоустрою, облаштування 

тенісних бетонних вуличних столів у міській зоні відпочинку 

імені Назарія Яремчука 

49000   

9 Капітальний ремонт пішохідного містка через річку Стримба в 

парку імені І.Франка 

48000   

10 Капітальний ремонт ливневої каналізації по вул.Визволення 49000   

11 Капітальний ремонт ливневої каналізації по вул.Шевченка 40000   

12 Співфінансування інвестиційного проекту, що може 

реалізовуватись за рахунок коштів Державного фонду 

регіонального розвитку у 2020 році  «Спортивний плавальний 

басейн по вул. Міцкевича, 3а, у м. Надвірній - нове 

будівництво»(в тому числі: розробка проектно-кошторисної 

документації, проведення експертизи проекту) 

500000 370000 

13 Розширення та поглиблення  русла р.Стримба з частковим 

укладанням каменя негабариту для подолання наслідків повені     

299000 288183 

14 Капітальний ремонт стадіону Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№3 в місті Надвірна Івано-Франківської області виготовлення 

проектної документації та експертизи 

114500 114500 

15 Субвенція районному бюджету на придбання медичного 

обладнання (КНП "Надвірнянська ЦРЛ") 

800000 800000 

16 Субвенція районному бюджету на співфінансування капітальний 

ремонт спортивного майданчика Надвірнянської ЗОШ 1-3 ст.№3 

220000   

17 Субвенція районному бюджету на співфінансування капітальний 

ремонт покрівлі даху   Надвірнянської ЗОШ 1-3 ст.№2 

226107   

18 Будівництво міських очисних споруд продуктивністю 

9400м3/добу на вул.Рамішвілі, (урочище за залізницею) в 

м.Надвірна Івано-Франківської області (виготовлення ПКД, 

експертизи та проведення громадського обговорення) 

254616,55 162833,10 



19 Відновлення пошкодженого пішохідного містка через річку 

Стримба по вул.Яворницького в м.Надвірна (капітальний 

ремонт) 

24000 23093 

Відновлення пошкодженого пішохідного містка через річку 

Стримба по вул,Визволення в м.Надвірна (капітальний ремонт) 

25000 24982 

Відновлення пошкодженого пішохідного містка через річку 

Стримба по вул. Гонти  м.Надвірна (капітальний ремонт) 

30000 29879 

Відновлення берегоукріплюючих споруд на р.Бистриця 

Надвірнянська  м.Надвірна Івано-Франківської області 

вул.Корольова пошкодженого стихією 12-25 червня 2020року  

(капітальний ремонт) 

49647 49547 

Відновлення  захисту від розмиву правого берега  р.Бистриця 

Надвірнянська  м.Надвірна Івано-Франківської області 

вул.Корольова пошкодженого стихієюв червні   2020року  

(капітальний ремонт) 

49584 49358 

  Капітальний ремонт житлового фонду     

20 Капремонт будинків та прибудинкових територій ОСББ, які 

створені на базі комунального житлового фонду 

198500   

Капітальний ремонт покрівлі даху будинку №3 по вул.Франка в 

м.Надвірна Івано-Франківської області 

500000 492 292,00 

Капітальний ремонт та заміна вікон на сходових клітках під’їздів 

житлового будинку по вул.Мазепи, 31 

49000 49000,00 

Капітальний ремонт та заміна вікон на сходових клітках під’їздів 

житлового будинку по вул.Грушевського, 6 

49000 48400,00 

21 Капітальний ремонт димовентиляційних каналів, оголовків та їх 

обковування в житлових будинках на вул.Крушельницької, 2, 

вул.Грушевського, 6,9,10, вул.Мазепи, 31, вул.Володимира 

Великого, 2, вул.Ломоносова, 10, вул.Марка Черемшини, 4,6 

110000 106710 

22 Капітальний ремонт та заміна електропроводки в житловому 

будинку №6 по вул.Грушевського 

200000 198746 

23 Капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи 

електропостачання житлового будинку на вул.Грушевського, 8 

60000 59814 

24 Капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи 

електропостачання житлового будинку на  вул.Грушевського, 10 

170000 169535 

25 Капітальний ремонт та заміна вікон на сходових клітках під’їздів 

житлових будинків на вул.Марка Черемшини, 4,6, 

вул.Коперніка, 1, вул.Котляревського, 5,6, вул.Грушевського, 8, 

вул.Володимира Великого, 2 

299000 248659 

26 Капітальний ремонт сміттєвих площадок мікрорайону 

Ломоносова - 5 шт. 

100000 78107,2 

27 Капітальний ремонт покрівлі даху житлового  будинку по 

вул.Костя Левицького,3в м.Надвірна Івано-Франківської області 

775000 8467,3 

28 Внесок до статутного фонду КП "Надвірнянський житловик" на 

поповнення обігових коштів 

150000 150000 

  Водопровідно-каналізаційне господарство     

29 Капітальний ремонт водонапірної башні на вул.Комарова 225000   

30 Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж 

водопостачання будинків: вул.Купчинського, 7, вул.Мазепи, 33, 

вул.Марка Черемшини, 16,  вул.Франка, 2, майдан Шевченка, 5, 

вул.Олени Степанівни, 6"в", 6"б" 

115000   

31 Капітальний ремонт водопроводу по вул.Костя Левицького 31000   

32 Будівництво водопроводу по вул.Рухівська 150000   

33 Капітальний ремонт системи моніторингу, аналізу та 

регулювання водопостачання м.Надвірна Івано-Франківської 

обл. з придбанням ультразвукових лічильників, фільтрів питної 

води Д-100мм, Д-150мм 

250000   

34 Капітальний ремонт лінії електропередач "Замок-1" і "Замок-2" 

на водозаборі 

26000 25622 



35 Капітальний ремонт з герметизацією стін колодязів 

каналізаційних мереж вулиць Коперніка, Вишнева, Федьковича, 

Франка, Котляревського, Шкільна, Кобринської, Руднєва 

м.Надвірна 

265000 264386 

36 Капітальний ремонт колодязів з ущільненням швів 

каналізаційних мереж вулиць Мазепи, майдан Шевченка, 

Грушевського, Марка Черемшини, Олени Степанівни 

м.Надвірна 

270000 269324 

37 Капітальний ремонт ГКНС для перекачування каналізаційних 

стоків КП "Надвірнаводоканал" 

40000   

38 Капітальний ремонт щитової на ГКНС і ЛЕП 6кВт з придбанням 

силового трансформатора ТМ-160/6кВт 

140000   

39 Поновлення матеріально-технічної бази 246479 246479 

 КП "Надвірнаводоканал": 

- придбання глибинних насосів для свердловин водозабору І-го 

підйому 

- придбання насосів на підкачуючі насосні станції 

багатоквартирного житлового фонду 

-придбання пожежних підземних гідрантів непрохідних 

-придбання пожежних наземних гідрантів 

-придбання заглушок пневматичних Ду 100-200 -1шт, Ду 150-

300 - 2шт, Ду 200-400- 1 шт. для ремонту каналізаційних мереж 

40 Капітальний ремонт водопроводу по вул.400-років Надвірної 542893   

41 Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Каденюка 80000   

42 Капітальний ремонт з герметизацією днищ колодязів 

каналізаційних мереж вулиць Сірика, Рамішвілі, Комунальна, 

Визволення м.Надвірна 

235000 234453 

43 Внесок до статутного фонду КП "Надвірнаводоканал" на 

поповнення обігових коштів 

2732900 2726900 

44 Субвенція районному бюджету на "Будівництво системи 

водопостачання масиву житлової забудови в районі вулиць 

Ринкова-Лисенка в м.Надвірна Івано-Франківської області" 

670000 670000 

"Капітальний ремонт: благоустрій територій (мощення бруківки) 

Надвірнянська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1", 

130000 130000 

ІІ. Капітальний  ремонт доріг, майданів, тротуарів, прибудинкових територій та під'їзних шляхів 

1.     

    

Субвенція районному бюджету на капітальний  ремонт покриття 

вулиці Коперніка в м.Надвірна Івано-Франківської області 

810000 810000,00 

2.     

    

Капітальний  ремонт дорожнього покриття вул.Крушельницької 

в місті Надвірна Івано-Франківської області 

500000   

3.     

    

Капітальний  ремонт дорожнього покриття вул.100 річчя 

Нафтовиків в місті Надвірна Івано-Франківської області 

299000 299000,00 

4.     

    

Капітальний  ремонт дорожнього покриття вул.Винниченка в 

місті Надвірна Івано-Франківської області 

299000   

5.     

    

Капітальний  ремонт дорожнього покриття вул.Костя 

Левицького в місті Надвірна Івано-Франківської області 

580000 577924,00 

6.     

    

Капітальний  ремонт дорожнього покриття вул.Сірика в місті 

Надвірна Івано-Франківської області 

410000 361435,60 

7.     

    

Капітальний  ремонт дорожнього покриття вул.Комунальна в 

місті Надвірна Івано-Франківської області 

937000 931907,66 

8.   Капітальний  ремонт дорожнього покриття вул.Івасюка в місті 

Надвірна Івано-Франківської області 

356825   

9.     

    

Капітальний  ремонт дорожнього покриття вул.Набережна в 

місті Надвірна Івано-Франківської області 

400000   

10.   

   

Капітальний  ремонт дорожнього покриття вул.Корольова в місті 

Надвірна Івано-Франківської області 

299000 251998,00 

11.   

   

Капітальний  ремонт дорожнього покриття вул.Шкрумеляка в 

місті Надвірна Івано-Франківської області 

200000   

12.   

   

Капітальний  ремонт дорожнього покриття вул.Комарова в місті 

Надвірна Івано-Франківської області 

299000 299000,00 



13.   

   

Капітальний  ремонт дорожнього покриття вул.Дем’янчука в 

місті Надвірна Івано-Франківської області 

400000   

14 Капітальний  ремонт дорожнього покриття вул.Яворницького в 

місті Надвірна Івано-Франківської області 

520000   

15 Капітальний  ремонт дорожнього покриття провулку 2 

вул.Олени Степанівни в місті Надвірна Івано-Франківської 

області 

500000   

16 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Руднєва біля буд. 

№22, 23, в місті Надвірна Івано-Франківської області 

423000 422971,20 

17 Капітальний  ремонт прибудинкової території  вул.Франка, 12 в 

місті Надвірна Івано-Франківської області 

299000 298783,00 

18 Капітальний  ремонт прибудинкової території  

вул.Кобринської,11 в місті Надвірна Івано-Франківської області 

299000 237032,00 

19 Капітальний ремонт прибудинкової території 

вул.Котляревського, 6 в місті Надвірна Івано-Франківської 

області 

290000 289779,00 

20 Капітальний  ремонт прибудинкової території 

вул.Котляревського,3 - Грушевського,4 в місті Надвірна Івано-

Франківської області 

661000 8467,30 

21 Капітальний  ремонт прибудинкової території  вул.Марка 

Черемшини,18 в місті Надвірна Івано-Франківської області 

432000 430488,00 

22 Капітальний  ремонт прибудинкової території вул.Данила 

Галицького,1 в місті Надвірна Івано-Франківської області 

293000   

23 Капітальний  ремонт прибудинкової території вул.Рамішвілі,7,9 

в місті Надвірна Івано-Франківської області 

290000   

24 Капітальний  ремонт прибудинкової території вул.Марка 

Черемшини,4 в місті Надвірна Івано-Франківської області 

250000   

25 Капітальний ремонт прибудинкової території вул.Марка 

Черемшини, 12 в місті Надвірна Івано-Франківської області 

290000   

26 Капітальний ремонт тротуарів по вул.Чорновола,Шевченка-

Соборна (перекладання бруківки та встановлення металевої 

огорожі) в м.Надвірна Івано-Франківської області 

155626 145404,00 

27 Капітальний ремонт тротуару на м-ні Шевченка в м.Надвірна 

Івано-Франківської області 

45518 45486,00 

28 Субвенція районному бюджету на капітальний ремонт тротуару 

по вул.Соборна від будинку №56 до вул.Кармелюка в м. 

Надвірна Івано-Франківської області 

290000 290000,00 

Поточний ремонт 

доріг, майданів, прибудинкових територій та тротуарів вулиць в м.Надвірна на 2020 рік 

№ Перелік об’єктів та види робіт Бюджетні 

призначення 

Виконання 

1.     

        

Поточний ремонт  дорожнього покриття майдану  Шевченка в 

місті Надвірна Івано-Франківської області 

10152 10152 

2.     

       

Поточний ремонт  дорожнього покриття вул.Шевченка в місті 

Надвірна Івано-Франківської області 

43000 15332 

3.     

        

Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Франка в місті 

Надвірна Івано-Франківської області 

47561 47560,8 

4.     

        

Поточний ремонт дорожнього покриття  вул.Котляревського в 

місті Надвірна Івано-Франківської області 

49162 49161,6 

5.     

        

Поточний ремонт  дорожнього покриття вул.Руднєва в місті 

Надвірна Івано-Франківської області 

90000 89724 

6.     

        

Поточний ремонт  дорожнього покриття вул.Марка Черемшини 

в місті Надвірна Івано-Франківської області 

22995 22980 

7.     

        

Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Олени Степанівни в 

місті Надвірна Івано-Франківської області 

48630 48630 

8 Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Ломоносова в місті 

Надвірна Івано-Франківської області 

48000   

9 Поточний ремонт дорожнього покриття вул.100 річчя 

Нафтовиків в місті Надвірна Івано-Франківської області 

43000 43000 



10 Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Ольжича в місті 

Надвірна Івано-Франківської області 

184000   

11 Поточний  ремонт дорожнього покриття вул.Довбуша в місті 

Надвірна Івано-Франківської області 

199000   

12 Поточний  ремонт прибудинкової території вул.Данила 

Галицького, 4 в місті Надвірна Івано-Франківської області 

120000 98337,89 

13 Поточний ремонт прибудинкової території вул.Мазепи, 23 в 

місті Надвірна Івано-Франківської області 

165300 165215 

14 Поточний  ремонт дорожнього покриття зони відпочинку імені 

Назарія Яремчука в місті Надвірна Івано-Франківської області 

199000   

15 Поточний ремонт тротуару вул.Рамішвілі в місті Надвірна Івано-

Франківської області 

84000 
 

16 Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Майданська в місті 

Надвірна  Івано-Франківської області 

100000 54060,52 

17 Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Новопроектна в 

місті Надвірна  Івано-Франківської області 

49900 49900 

18 Послуги з експлуатаційного утримання доріг міста Надвірна з 

гравійно-щебеневим покриттям 

199000 198997,27 

19.    Послуги із зимового утримання міських доріг в місті Надвірна 100000 54060,52 

20.   Придбання бітумної емульсії  дорожньої 49000   

21 Поточний  ремонт дорожнього покриття вул.Кобринської в місті 

Надвірна Івано-Франківської області 

49800 49696,8 

22 Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Рамішвілі в місті 

Надвірна Івано-Франківської області 

47000  29737 

 

 

Секретар міської ради                                                          Пекарський Т.М. 


