
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 
Від  04.03.2020рр.                м. Бурштин                  №116 

 

 

 

  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  бюджет м. Бурштин  на 2020 рік» 

№21/85-19 від 20.12.19 року : 

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

Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Бурштин та с. 

Вигівка на 2020 р. 

КТПКВМБК 0117461  

КЕКВ 3132 

25960.00 грн. ТОВ «УКР-ПРОФ ПРОЕКТ» ( РП капітальний ремонт дороги 

скв.Чорновола в м. Бурштин) 

25660,00 грн. ТОВ «УКР-ПРОФ ПРОЕКТ» ( РП капітальний ремонт дороги 

покриття на вул. С.Бандери (меморіал Загиблим воїнам в м. Бурштин) 

25949,00 грн. ТОВ «УКР-ПРОФ ПРОЕКТ» ( РП капітальний ремонт дорожнього 

покриття від вул. Шухевича 6 до вул. С.Стрільців, 27 в м. Бурштин) 

КЕКВ 2240 

9792,00 грн КП Житловик ( надання послуг з виправлення профілів доріг 

автогрейдером) 

КТПКВМБК 0116030 

КЕКВ 3132 

15775,00 грн. ТОВ «УКР-ПРОФ ПРОЕКТ» ( РП капітальний ремонт алея 

Шептицького в м. Бурштин)  

25705,00 грн. ТОВ «УКР-ПРОФ ПРОЕКТ» ( РП капітальний ремонт вулиці 

Шевченка на ділянці від вул. Бандери до церкви «Вознесіння Чесного Хреста» в м. 

Бурштин) 

КЕКВ 2240 

3000,00 грн. ПП «Інтер ЕЛЕКТРО ЛАЙФ» ( матеріали вуличного освітлення). 

КТПКВМБК 0110180 

Програма фінансового забезпечення ЦНАПу  Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області на 2020рік 

КЕКВ 2210 

965,00 грн. ТОВ «ТЕХНОЦЕНТР МАЯК ГРУП» (захищені ключі) 



КЕКВ 2240 

900,00 грн. Управління поліції охорони (послуги охорони) 

5228,74 грн. ДП Українські спеціальні системи» ( за користування каналом) 

Програма фінансового забезпечення апарату управління   Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області на 2020рік 

КЕКВ 2240 

1150,00 грн. ПП «Талант» ( послуги зв’язку) 

КТПКВМБК 0118420  

КЕКВ 2240 

Програма «Відкрите –місто» 

600,00 грн. ТОВ «Бізнес технології» (телекомунікаційні послуги) 

КТПКВМБК 0118230  

КЕКВ 2240 

Програма «Безпечне –місто» 

500,00 грн. ПП Талант (послуги зв’язку) 

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 


