
          
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 
Від  05.12.2019року                                  м. Бурштин                  №762 

 

 

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 2240 

1462,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( технагляд за 

заміною технологічного обладнання компресора ВР-106 на фекально-очисних спорудах) 

922,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( технагляд за 

заходами озеленення вул. С.Стрільців) 

699,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( технагляд за 

заходами з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів провулок між вулицями Проектна і Івасюка) 

2497,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( технагляд за 

заходами з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів вул. Польова) 

164,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( технагляд за 

заміною каналізаційної мережі і споруд вул. Коновальця 9) 

216,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( технагляд за 

заміною каналізаційної мережі і споруд вул. Стуса 5) 

1173,00 грн. грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (технагляд 

за заходами озеленення вул. С.Бандери ) 

3104,00 грн.  КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( технагляд за 

заміною каналізаційної мережі і споруд на них вул. Лісна ) 

826,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( технагляд з 

заходами озеленення вул. Стуса) 

Протокол №15 від 12-14 листопада 2019 року. 



15000,00 грн. – КП Житловик ( перевезення , захоронення, утилізація ТПВ – 

територія кладовищ) 

12000,00 грн.- КП Житловик ( перевезення , захоронення, утилізація ТПВ вул. 

Стуса) 

19998,00 грн. - КП Житловик ( перевезення , захоронення, утилізація ТПВ вул. 

Шухевича) 

18000,00 грн.- КП Житловик ( перевезення , захоронення, утилізація ТПВ –

урочище Глинище (біля гаражів)) 

15000,00 грн. - КП Житловик ( перевезення , захоронення, утилізація ТПВ вул 

Калуська , Енергетиків) 

9498,00 грн. - КП Житловик ( перевезення , захоронення, утилізація ТПВ вул.Нова 

(територія колишнього цегельного заводу). 

КЕКВ 3132 

3879.00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( технагляд за 

заміною каналізаційної мережі і споруд на них аварійна заміна каналізаційного колектора 

по вул. Проектна) 

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. 

 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                            Роксолана Джура 


