
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 21.10.2021                  м. Бурштин                                  № 624 

 

 

 

 

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 №21/9-21 від 02.03.2021р.) 

КЕКВ 2240  

16684,00 грн. ФОП Капусняк В.В. (висвітлення діяльності  органу місцевого 

самоврядування (послуги з друку офіційних повідомлень Бурштинської міської ради з 

екологічної тематики щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища)) 

29994,00 грн. КП «ЕКО-СЕРВІС» (забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 

відходів по вул. Стефаника, м.Бурштин) 

35004,00 грн. КП «ЕКО-СЕРВІС» (забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 

відходів на території кладовищ, м.Бурштин) 

25000,00 грн. КП «ЕКО-СЕРВІС» (забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 

відходів по вул. О.Басараб, м.Бурштин) 

25090,00 грн. КП «ЕКО-СЕРВІС» (забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 

відходів по вул. Міцкевича, м.Бурштин) 

КЕКВ 3110 

2982000,00 грн. ТзОВ «Торговий дім «Комунальна техніка» ( придбання спецмашини 

для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, 

сільськогосподарських та промислових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади (сміттєвоз із заднім завантаженням та поворотним відвалом)) 

(рішення №29/10-21 від 30.03.2021р.) 



КЕКВ 3142 

115282,80 грн. ПрАТ «СТМ» (реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них 

вул.В.Стуса 13, м.Бурштин) 

(рішення №35/12-21 від 21.05.2021р.) 

КЕКВ 3142 

20500,00 грн. ФОП Семеген М.М. (реконструкція каналізаційних мереж і споруд на 

них по вул.Торгова (біля старого кладовища) м.Бурштин) 

(рішення №21/14-21 від 29.06.2021р.) 

КЕКВ 2240 

395000,00 грн. ПП Остап’юк Г.В. (проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів усуненню або 

зниженю до допустимого рівня їх негативного впливу на терторії і об’єкти:- по 

вул.Т.Шевченка в с. Юнашків) 

КЕКВ 3132 

39882,00 грн. ФОП Семеген М.М. (проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів усуненню або 

зниженю до допустимого рівня їх негативного впливу на терторії і об’єкти: урочище 

Глинище м.Бурштин) 

47850,00 грн. ПП «Інженерно-технічне бюро «КВІНТА» (розробка проектно-

кошторисної документації по об’єкту: «Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів усуненню або 

зниженю до допустимого рівня їх негативного впливу на терторії і об’єкти: в районі 

вул.Зелена, вул.Юхвітова до вул.С.Бандери м.Бурштин) 

(рішення №08/16-21 від 30.07.2021р.) 

КЕКВ3132 

109707,00 грн. ФОП Заяць Ю.В. (проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів усуненню або 

зниженю до допустимого рівня їх негативного впливу на терторії і об’єкти: вул.Стуса 11,12 в 

місті Бурштин) 

(рішення №07/17-21 від 20.08.2021р.) 

КЕКВ3132 

60000,00 ПП Остп’юк Г.В. (заходи з озеленення вул.Січ.Стрільців (облаштування 

клумби із зелених насаджень)) 

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  О. 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 


