
          
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 08.10.2019                м. Бурштин                  №655 

 

 

 

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 міський бюджет на 2019 рік» №24/65-18 

від 20.12.18 року : 

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

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 

Бовшівського сільського бюджету у 2018 році. 

КЕКВ 2240 

365,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради ( технагляд за 

заміною каналізаційних мереж і споруд на них вул. Коновальця  5) 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 

Бовшівського сільського бюджету рішення сесії  19/69-19 від 27.03.19р. 

КЕКВ 2240 

241.00 грн.  Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради ( технагляд за 

заміною каналізаційних мереж і споруд на них вул. Коновальця 5) – протокол 14 від 

27.09.19р 

1707,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради ( технагляд за 

заходами озеленення вул. Стуса) 

2217,00 грн.  Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради ( технагляд за 

заміною каналізаційної мережі і споруд на них :- аварійна заміна напірного 

каналізаційного колектора в межах вул. Полуботка). 

1627,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради ( технагляд за 

розширенням необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві –гідродинамічне очищення стабілізаторів старого осаду)  

1502,00 грн.  Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради ( технагляд за 

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

небезпечних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня негативного впливу 

на території вул. Шухевича 10, аварійні роботи)  

1486,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради ( технагляд за 

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

небезпечних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня негативного впливу 

на території вул. Стуса 24). 



Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 

Бовшівського сільського бюджету рішення сесії  01/78-19 від 26.07.19р. 

КЕКВ 2240 

310,00 грн.  Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради ( технагляд за 

заміною каналізаційної мережі і споруд на них : вул. Стуса 14 ) 

Обласна субвенція  

КЕКВ 3132 

6812,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради ( технагляд за 

заходами з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. Квіткові) 

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

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

   3. Головному бухгалтеру 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                                                                     Роксолана Джура                                                                           


