
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  26.04.2021                м. Бурштин                                              № 224 

 

 

Про фінансування робіт та послуг 

Програми природоохоронних заходів  

з охорони навколишнього природного середовища  

по Бурштинській міській теритріальній 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 01/8-21 від 02.02.2021 р., 

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

рішення №02/9-21 від 02.03.2021рік «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 

48054.00 грн. КП Житловик (ліквідація накопичувачів стічних вод, припинення 

забруднення підземних і поверхневих вод). 

33600,00 грн. ПП «ДЕСНА 2003» (проведення науково технічної конференції і 

семінари та інші заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природнього середовища- 

послуги з організації проведення круглого столу «Екологічні проблеми енергетичних міст та 

шляхи їх розв’язання»  

29386,00 грн. ТзОВ «Центр екологічної освіти та інформації» (проведення науково 

технічної конференції і семінари та інші заходи щодо пропаганди охорони навколишнього 

природнього середовища- інформаційні послуги із забезпечення проведення круглого столу 

«Екологічні проблеми енергетичних міст та шляхи їх розв’язання» 

Обласна субвенція 

1137,00 грн. КП Капітальне Будівництво (проведення технічного нагляду заходи з 

охорони підземних вод та ліквідація джерел по вул. Миколайчука від буд. 1 до буд.17) 

830,00 грн. КП Капітальне Будівництво (проведення технічного нагляду заходи з 

охорони підземних вод та ліквідація джерел по вул. Лісна від буд. 1 до буд. 17) 

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                                                                   Василь Андрієшин  


