
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 26.10.2021                   м. Бурштин                                  № 632 

 

 

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  

КЕКВ 2240 

(рішення № 21/9-21 від 02.03.2021р) 

779,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (проведення 

технічного нагляду: проведення заходів з озеленення по вул. Б.Хмельницького в селі 

Куропатники) 

            (рішення сесії №35/12-21 від 21.05.2021р.) 

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

кошторисної документації (дефектний акт): заходи з озеленення сектору почесних поховань 

по вул. Степана Бандери в місті Бурштин)  

КЕКВ 3122 

(рішення № 21/9-21 від 02.03.2021р) 

7911,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (проведення 

технічного нагляду: Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них по вул. Л.Українки в 

с.Дем’янів) 

КЕКВ 3132 

            (рішення сесії №29/10-21 від 30.03.2021р.) 

1595,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (проведення 

технічного нагляду: заходи з озеленення по вул. В.Стуса, 13 в м.Бурштин(капітальний 

ремонт)) 

(рішення № 03/11-21 від 16.04.2021р) 

5840,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (проведення 

технічного нагляду: : проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних просів, усуненню або 



зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: вул.Шухевича 

м.Бурштин) 

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

кошторисної документації (дефектний акт): заходи з озеленення по вул. Січ.Стрільців) 

(рішення № 21/14-21 від 29.06.2021р) 
3210,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (проведення 

технічного нагляду: розроблення технології, організація виробництва та застосування 

матеріалів, використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання 

виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного 

повітря: проведення ресурсозберігаючих заходів – утеплення фасадів житлових будинків по 

вулиці Січових Стрільців, 17 в м.Бурштин) 

(рішення № 08/16-21 від 30.07.2021р) 

2897,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (проведення 

технічного нагляду: заходи з озеленення по вул. Шухевича, 2 в м.Бурштин (капітальний 

ремонт)) 

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

кошторисної документації (дефектний акт): проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних просів, усуненню 

або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: вул. Стуса 

11,12 в м.Бурштин) 

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

кошторисної документації (дефектний акт): проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних просів, усуненню 

або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: вул. 

Молодіжна в місті Бурштин) 

 (рішення № 07/17-21 від 20.08.2021р) 
1391,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (проведення 

технічного нагляду: заходи з озеленення по вул. Січових 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Перший заступник міського голови                                                                   Ростислав СТАСЬКО 


