
          
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 
Від 12.11.2019                м. Бурштин                  №721 

 

Про фінансування робіт та послуг 

Програми природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді 

 

 

 

       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:   

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 

Бовшівського сільського бюджету рішення сесії  19/69-19 від 27.03.19р. 

КЕКВ 3132 

2085.00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради (технагляд за 

роботами з заміною каналізаційних мереж і споруд на них по провулку від вул. 

Миколайчука до вул. Лісна) 

2003,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради (технагляд за 

роботами з заміною каналізаційних мереж і споруд на них по провулку від вул. 

Миколайчука до вул. Лісна) 

92184,00 грн. КП Житловик (роботами з заміною каналізаційних мереж і споруд на 

них по провулку від вул. Миколайчука до вул. Лісна)  

КЕКВ 2240 

952,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради (технагляд за 

заходами озеленення по вул. Д.Галицького) 

331,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради (технагляд за 

заходами озеленення по вул. Стефаника) 

1553,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради (технагляд за 

заходами озеленення по вул.Калуська) 

2000,00 грн. . Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради (технагляд за 

заходами захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного 

впливу по вул. Перемоги с. Вигівка) 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 

Бовшівського сільського бюджету рішення сесії 52/18-19 від 22.02.19 - 2018 рік)  
574,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради (технагляд за 

заходами озеленення по вул.Коновальця) 



422,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради (технагляд за 

заміною каналізаційної мережі і споруд по вул. Коновальця 9) 

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 


