УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 19.05.2021

м. Бурштин

№ 271

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 Бурштинської міської територіальної
громади на 2021 рік» №01/06-21 від 23.12.20 року. та рішення сесії №01/06-21 від 15.01.2021
року :
1. Виділити кошти на фінансування товарів, робіт та послуг, а саме:
КТПКВМБК 0110180 Програма фінансового забезпечення апарату управління
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2021рік.
КЕКВ 2240
1392,00 грн. ДП «Національні інформаційні системи» ( реєстрація підписувача в
автиматизовані системі )
350,00 грн. ФОП Русиняк (надання доступу до мережі інтернет)
КЕКВ 2210
4925,00 грн. ПП Головінський ( господарські матеріали)
Програма «Громадський бюджет (бюджет участі Бурштинської міської
територіальної громади на 2021- 2025 роки)
КЕКВ 2240
10000,00 грн. ФОП Джапарідзе Г.Г. ( налаштування та технічна підтримка платформи
«Громадський бюджет» )
КТПКВМБК 0118230 «Безпечне місто»
КЕКВ 2240
4698,00 грн. КП Житловик (встановлення стилізованих скульптур «Хлопчик
пішохід»)
3000,00 грн. ТзОВ «Захід- Холдинг» ( технічне обслуговування системи
відеоконтролю)
КТПКВМБК 0118420
6656,00 грн. ФОП Капусняк В.В. ( послуги висвітлення діяльності органу місцевого
самоврядування)
КТПКВМБК 0118110
6570,60 грн. ТзОВ «ВЕСТ КАРД» ( ДП, бензин)
КТПКВМБК 0116030
9990,50 грн. АТ «Оператор Газорозподільної системи «Івано-Франківськ газ»(
технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання)
1350,00 грн КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( виготовлення
кошторисної документації –косіння трави)

КТПКВМБК 0117130
2180,00 грн. ФОП Піщак ( проведення експертної оцінки земельної ділянки м.
Бурштин вул. Стрільців 12-в)
2230,00 грн. ФОП Піщак ( проведення експертної оцінки земельної ділянки м.
Бурштин вул. Шухевича 16-а)
2. Начальнику фінансового відділу міської ради Ользі. Петровській виділити кошти на
фінансування робіт, товарів та послуг згідно п.1 даного розпорядження.
3. Головному бухгалтеру бухгалтерської служби міської ради Іванні 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

