
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  05.08.2021                        м. Бурштин                                          № 473 

 

 

 

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 0118420 

КЕКВ 2240 

600,00 грн. ТОВ «Бізнес технології» ( телекомунікаційні послуги) 

КТПКВМБК 0116030 

КЕКВ 2210 

230,00 грн. Філія Північна АТ Прикарпаттяобленерго ( позачергова технічна повірка 

однофазного засобу) 

КЕКВ 3110 

29000,00 грн. ФОП Перченко А.О ( світлодіодна перетяжка «Прапор») 

КТПКВМБК 0118230 

КЕКВ 2240 

1870,00 грн. ПП Талант ( послуги зв»язку) 

3000,00 грн. ТзОВ «Захід-Холдинг» ( технічне обслуговування системи 

відеоконтролю) 

4990,00 грн. ТзОВ «ФАЗА ПЛЮС» (обслуговування системи відеоконтролю) 

КЕКВ 3122 

39726,00 грн. ТзОВ «ПРОФ-ГРУП ПРОЕКТ» ( розробка РП «Нове будівництво 

світлофорного об»єкту на автомобільній дорозі загального кристування державного значення 

Н-9 Мукачево -Львів 

КТПКВМБК 0110180 

Програма забезпечення ЦНАПу Бурштинської міської ради 

КЕКВ 2240 

1000,00 грн. Управління поліції охорони (послуги охорони) 

5228,74 грн. ДП Українські спеціальні системи (за користування каналом) 

Програма фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської 

ради  

КЕКВ 2240 

3560,00 грн. ПП Талант ( послуги зв»язку) 

350,00 грн.  ФОП Русиняк (надання доступу до мережі інтернету) 



КЕКВ 2210 ( розпорядження 419 від 13.07.21р) повернути  

5000,00 грн. ФОП Головінська С.М (придбання господарських товарів) 

Розпорядження 419 від 13.07.21р в частині фінансування даної суми вважати таким 

що втратило чинність. 

КТПКВМБК 0118340 

КЕКВ 3132 ( розпорядження №424 від 14.07.21р) 

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

кошторисної документації на 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 і об’єкти: вул. Стрільців,15) 

Розпорядження 424 від 14.07.21р в частині фінансування даної суми вважати таким 

що втратило чинність. 

КТПКВМБК 0112144 

КЕКВ 2730 

33572,26 грн. ПФК «АМАРАНТ» ( відшкодування за лікарські препарати) 

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  Олені Тріщук 

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

  4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

Міський  голова                            Василь Андрієшин                                                          

            


