
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  13.07.2021                           м. Бурштин                                              № 422 

 

 

 

 

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 35/12-21 від 21.05.2021 р., 

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

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

КФК 118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  

(рішення №29/10-21 від 30.03.2021) 

КЕКВ 2240  

46852,00 грн. ФОП Бешенцев В.Л (Охорона і раціональне використання природніх 

ресурсів: заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин по 

вул. Міцькевича м. Бурштин) 

43046,00 грн ФОП Тимошик (проведення заходів захисту від підтоплення затоплення 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів вул. Л.Українки с. Бовшів) 

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

кошторисної документації за  проведенням заходів захисту від підтоплення затоплення 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів вул. Незалежності с. Сарники) 

(рішення №35/12-21 від 21.05.2021) 

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

кошторисної документації заходи озеленення вул. Липова м. Бурштин) 

(рішення №21/14-21 від 29.09.2021) 

34000,00 грн.ФОП Череватий Ю.М. ( засипання і виложування ярів, балок з 

одночасним їх дренуванням в м. Бурштині по вул. Волі, Яремчука) 

КЕКВ 3132 

( р.21/9-21 від 02.03.2021) 

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

кошторисної документації за  проведенням заходів захисту від підтоплення затоплення 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів вул. Б. Хмельницького с. 

Куропатники) 



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

кошторисної документації за  проведенням заходів захисту від підтоплення затоплення 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів вул. Б. Хмельницького с. 

Користовичі) 

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

кошторисної документації за  проведенням заходів захисту від підтоплення затоплення 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів вул. С.Стрільців  м. Бурштин) 

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

кошторисної документації за  проведенням заходів захисту від підтоплення затоплення 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів вул. Стефаника м. Бурштин) 

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

кошторисної документації за  проведенням заходів захисту від підтоплення затоплення 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів вул. Центральна с. Діброва) 

(рішення №04/13-21 від 07.06.2021) 

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

заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу 

на території вул. с. Стрільців 15 м. Бурштин) 

КЕКВ 3122 

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

кошторисної документації будівництво каналізаційної мережі і споруд на них по вул. 

Лепкого с. Демянів)  

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

кошторисної документації будівництво каналізаційної мережі і споруд на них по вул. 

Герцена, Коротка у м. Бурштин) 

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

кошторисної документації будівництво каналізаційної мережі і споруд на них по вул. Л. 

Українки с.Демянів) 

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. 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського  голови                                                     Ростислав Стасько 


