
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 23.06.2021                м. Бурштин                                           № 382 

 

 

Про фінансування робіт та послуг 

Програми природоохоронних заходів  

з охорони навколишнього природного середовища  

по Бурштинській міській територіальній громаді 

         

 

           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 21/9-21 від 02.03.2021 р., 

«Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік., 

рішення №29/10-21 від 30.03.2021рік «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 

            976,00грн. КП «Капітальне будівництво» ( технічний нагляд: Проведення заходів з 

захисту від підтоплення і затоплення розвитку небезпечних процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти: від вулиці 

Стуса буд №10 до вулиці Стуса буд. №20 в м.Бурштин). 

           965,00грн. КП «Капітальне будівництво» ( технічний нагляд: Проведення заходів з 

захисту від підтоплення і затоплення розвитку небезпечних процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти: від вул.          

О. Басараб в м.Бурштин). 

           979,00грн. КП «Капітальне будівництво» ( технічний нагляд: Проведення заходів з 

захисту від підтоплення і затоплення розвитку небезпечних процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти: від вул.          

Січових Стрільців буд. №12 в м. Бурштин). 

           971,00грн. КП «Капітальне будівництво» ( технічний нагляд: Проведення заходів з 

захисту від підтоплення і затоплення розвитку небезпечних процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти: від вул.             

І.Франка в селі Тенетники). 

           970,00грн. КП «Капітальне будівництво» ( технічний нагляд: Проведення заходів з 

захисту від підтоплення і затоплення розвитку небезпечних процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти: від вул.            

Т. Шевченка в селі Новий Мартинів). 



         48711,00 грн. ФОП Стасів Р.В. (Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ для ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на 

території с.Задністрянське). 

         48738,00 грн. ФОП Стасів Р.В. (Проведення заходів з захисту від підтоплення та 

затоплення, небезпечних на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу с. Задністрянське  

по вул. Грушевського, Заводська). 

        48600.00 грн. ПП Пархуць В.Я. (Проведення заходів з захисту від підтоплення та 

затоплення, небезпечних на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу с. Юнашків  

по вул. Шевченка за наслідками стихії 18.05.2021). 

           КЕКВ 3142 
950,00 грн. КП «Капітальне будівництво» (технічний нагляд: Реконструкція 

оборотних систем виробничого водопостачання та систем послідовного і повторного 

використання води:територія площі ОУН-УПА в м.Бурштин). 

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

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

  3. Головному спеціалісту бухгалтерської служби міської ради  Ларисі Мовчан  

провести оплату товарів, робіт та послуг згідно п.1 даного розпорядження. 

   4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                                          Василь Андрієшин  


