
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  14.09.2020                м. Бурштин                             № 357 

 

 

 

  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:   

КТПКВМБК 0110180 

Програма фінансового забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної 

документації, технічних завдань для виконання загально - будівельних робіт м. 

Бурштин)  

КЕКВ 2240 

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

кошторисної документації  (технічне завдання): заміна насосного обладнання КНС -5); 

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

кошторисної документації  (технічне завдання): заміна каналізаційної мережі і споруд на 

них на ділянці вул. Коротка-Шевченка) 

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

кошторисної документації  (технічне завдання): розширення необхідних споруд для 

очищення стічних вод, перемичка між І та ІІ колекторами) 

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

кошторисної документації  (технічне завдання) косіння трави по місту) 

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

кошторисної документації  (технічне завдання) косіння трави по місту) 

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

кошторисної документації  (технічне завдання) заходи з охорони підземних вод та 

ліквідації джерел їх забруднення по вул. Незалежності) 

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

кошторисної документації  (технічне завдання) заходи озеленення вул. Стуса, 8) 

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

кошторисної документації  (технічне завдання): будівництво  каналізаційних мереж і 

споруд на них на ділянці вул. Герцена- Коротка) 

КТПКВМБК 0116030 

КЕКВ 2210 



20925,00 грн. ПП «ПАУЕРЛЮКС» ( світлодіодні лампи) 

КТПКВМБК 0118420  

КЕКВ 2210 

Програма «Відкрите –місто» 

4657,00 грн. ФОП Білозерський О.М. ( монітор) 

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                                                     


