
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 12.11.2019                                                       №722 

 

 

 

 

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

від 20.12.18 року : 

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

КФК 110180 Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма фінансового забезпечення ЦНАПу 

КЕКВ 2240 

5228.74 грн. ДП Українські спеціальні системи ( користування захищеним каналом) 

Програма фінансового забезпечення апарату управління   Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області на 2019рік 

КЕКВ 2210 

3510.00 грн. ТзОВ Центр сертифікації ключів «Україна» (картрідер) 

КЕКВ 2240 

1650.00 грн. ПП Талант ( надання інформації засобами електронного зв’язку) 

800,00 грн.  УПО України в Івано-Франківську ( охорона) 

Програма фінансового забезпечення на виготовлення пректно-кошторисної 

документації, технічних завдань для виконання загально – будівельних робіт. 

1350,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради (виготовлення 

кошторисної документації (технічне завдання)  проведення заходів захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, 

усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного рівня впливу по вул. 

Польова). 

1350,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради (виготовлення 

кошторисної документації (технічне завдання)  проведення заходів захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, 

усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного рівня впливу провулок між 

вул. Проектна і Івасюка). 

1350,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради (виготовлення 

кошторисної документації (технічне завдання) роботи з зміни каналізаційних мереж і 

споруд на них по вул. Лісна м.Бурштин) 



1350,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради (виготовлення 

кошторисної документації (технічне завдання) роботи з зміни каналізаційних мереж і 

споруд на них по провулку від вул. Миколайчука до вул. Лісна м.Бурштин) 

1350,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради (виготовлення 

кошторисної документації (технічне завдання) по заходах з охорони підземних вод та 

ліквідації джерел їх забруднення по вул. Незалежності м. Бурштин) 

КФК 118420 

КЕКВ 2240 

600,00 грн. ТзОВ Бізнес і Технології ( телекомунікаційні послуги) 

КФК 0116030  Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. 

Бурштин та с. Вигівка  

КЕКВ 2210 

19728,00 грн. ТзОВ Паритет ( лампи вуличного освітлення) 

КЕКВ 2240 

469,00 грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради ( технагляд за 

заміною аварійної ділянки тепломережі по місту) 

КЕКВ 3132(обласна субвенція) 

990,00 грн.  Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради ( технагляд за 

кап.ремонтом  пішохідної доріжки по вул. Коновальця 5) 

КФК 117461 

КЕКВ 3132 

13375,00  грн. Кп Капітальне будівництво Бурштинської міськоі ради ( технагляд за 

капітальним ремонтом  дорожнього покриття від вул. Міцькевича до площі Героїв ОУН-

УПА) 

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                                                                           


