
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 04.06.2021                           м. Бурштин                                         № 329 

 

 

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 бюджет Бурштинської міської територіальної 

громади  на 2021 рік» №10/06-20 від 23.12.20 року, рішення сесії 01/8-21 від 02.02.2021 р., 

рішення сесії 01/8-21 від 02.02.2021 р., «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік., рішення №02/9-21 від 02.03.2021рік «Про внесення змін 

до бюджету Бурштинської міської територіальної громади»: 

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

КФК 118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  

КЕКВ 2240 

737,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (технагляд за 

заходами з озеленення Скверу Загиблих воїнів) 

1072,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (технагляд за 

заходами озеленення скверу ім. Шевченка с. Бовшів) 

1142,00грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (технагляд за 

проведенням заходів з підтоплення затоплення направлених запобігання розвитку 

небезпечних геологічних процесів с.Озеряни до перехрестя на с.Користовичі) 

1082,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (технагляд за 

поліпшенням малопродуктивних земельних угідь  

978,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (технагляд за 

проведенням заходів з підтоплення затоплення направлених запобігання розвитку 

небезпечних геологічних процесів вул. Франка в с. Озеряни) 

КЕКВ 3132 

2644,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (технагляд за 

проведенням заходів з підтоплення затоплення направлених запобігання розвитку 

небезпечних геологічних процесів вул. Хмельницького с. Куропатники) 

1811,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (технагляд за 

проведенням заходів з підтоплення затоплення направлених запобігання розвитку 

небезпечних геологічних процесів вул. Стефаника м. Бурштин (кап.ремонт) 



2. Начальнику фінансового відділу міської ради О.Петровській виділити кошти на  

фінансування робіт, товарів та послуг  згідно п.1 даного розпорядження. 

  3. Головному спеціалісту 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 


