
 

        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 09.12.2020                         м. Бурштин                                        № 441 

 

 

   

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 ЦНАПу  Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2020рік 

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) 

1000,00 грн. ФОП Багриновська М.П (послуги зтехнічного обслуговування 

Програма виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань 

для виконання загальнобудівельних робіт м. Бурштин та с. Вигівка 

КЕКВ 2240 

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

кошторисної документації ) 

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) 

9600,00 грн. ТОВ «ФАЗА ПЛЮС» (обслуговування системи відеоспостереження) 

КТПКВМБК 0118110 



КЕКВ 2240 

1033,24 грн. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ (послуги експлуатації та технічного обслуговування 

системи оповіщення ) 

КТПКВМБК 2144 

КЕКВ 2730 

1356.75 грн.  ФОП Фардига Н.О ( відшкодування за ліки) 

2615,92 грн ФОП Фардига Н.О ( відшкодування за ліки) 

528,80 грн. ФОП Фардига Н.О ( відшкодування за ліки) 

1518,00 грн. ФОП Фардига Н.О ( відшкодування за ліки) 

КТПКВМБК 0116030 

КЕКВ 2210 

3999,00 грн. ТзОВ «Фаза Плюс» (придбання матеріалів для вуличного освітлення) 

2997.42 грн. ТОВ «Епіцентр» ( новорічні прикраси) 

2853.84 грн. ТОВ «Епіцентр» ( електричні гірлянди) 

 

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                                                                                       Василь Андрієшин 
 


