
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Від 08.08.2019                м. Бурштин                  № 502 
 

 

 

  Про фінансування товарів, робіт та послуг 

 

 

 

       Відповідно до п. 13, 20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись рішенням міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» №24/65-18 від 20.12.18 року 

: 

1. Виділити кошти на  фінансування  товарів, робіт та послуг, а саме:   

КФК 116090 Програма співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2019р 

 КЕКВ 2210 

2600,00 грн. Фоп Штогрин В. (заміна дверей в 2 під`їзді  буд. по вул. Калуська 7) 

2960.00 грн. Фоп Штогрин В. (заміна дверей в 6 під`їзді  буд.по вул. Стрільців 17) 

3212,00 грн. Фоп  Назар М.М. (заміна вікон та дверей  в 1 під`їзді  буд. по вул. Енергетиків 

5) 

КФК 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 
Програма фінансового забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної 

документації, технічних завдань для виконання загально будівельних робіт. 

1350.00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( виготовлення 

проектно-кошторисної документації по заходах з захисту від підтоплення і затоплення  по вул. 

Стуса, 24) 

1350.00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( виготовлення 

проектно-кошторисної документації по заходах з захисту від підтоплення і затоплення  по 

вул.О.Басараб від ТП «Рудка» до вул. Сагайдачного ) 

1350,00 грн . КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( виготовлення 

проектно-кошторисної документації по реконструкції нежитлового приміщення під ЦНАП ( 

влаштування вивіски) 

1350,00 грн . КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( виготовлення 

проектно-кошторисної документації по заходах з захисту від підтоплення і затоплення  по вул. 

Шухевича 10) 

1350,00 грн . КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( виготовлення 

проектно-кошторисної документації по реконструкції нежитлового приміщення під ЦНАП ( 

влаштування входів) 

КФК 116030 Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Бурштин 

та с. Вигівка на 2019 рік . 

КЕКВ 2240 

1873,00 грн.  КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( технагляд по 

обслуговуванню вуличного освітлення) 



2. Начальнику фінансового відділу міської ради О.Петровській виділити кошти на  

фінансування робіт, товарів та послуг  згідно п.1 даного розпорядження. 

   3. Головному бухгалтеру бухгалтерської служби міської ради  І. Федунків  провести 

оплату товарів, робіт та послуг згідно п.1 даного розпорядження. 

   4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

  

 

  

 

Перший заступник міського  голови                                                                    Володимир Гулик 


