
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  18.11.2021р.                м. Бурштин                  №_680 

 

 

 

 

 

 

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  бюджет Бурштинської міської територіальної 

громади  на 2021 рік» №01/06-21 від 23.12.20 року. та рішення сесії №01/06-21 від 15.01.2021 

року : 

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

 КТПКВМБК 0116030 

КЕКВ 2240  

48030,00 грн. КП Житловик ( заміна аварійної ділянки водопровідної башти в с. 

Дем»янів) 

14700,00 грн. КА Житловик ( заміна аварійної водопровідної мережі в с. Дем»янів) 

КТПКВМБК 0116090 

КЕКВ 2240 

17068,42 грн. ПП Журавльов В.М. ( заміна стояків водопроводу та каналізації в 

квартирах  житлового будинку  по вул. Бандери,34) 

3900,00 грн . ФОП Білоголовська С.В.( заміна вхідних дверей в 2-му під»їзді по вул. 

Коновальця 11) 

КТПКВМБК 0117370 

КЕКВ 3132 

15869,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради ( технагляд за 

проведенням заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх 

негативного впливу по вул. Будівельників м. Бурштин) 

КТПКВМБК 0117693 

КЕКВ 2240 

46000,00 грн. ГО АСР «АСТАР» ( надання консультаційних послуг експертів різних 

галузей з професійної підготовки спеціалістів по запуску і розвитку кооперативів 

(ягідництво) 

26100,00 грн ТзОВ «Баукрафт» ( розробка плану дій сталого енергетичного розвитку 

та клімату Бурштинської міської територіальної громади до 2030 року) 



17400,00 грн. ФОП. Медвєдєв В.І. ( розробка стратегії екологічної безпеки та 

адаптації до змін клімату Бурштинської міської територіальної громади до 2030) 

КТПКВМБК 0117130 

КЕКВ 2240 

37544,40 грн ДП Івано-Франківський науково- дослідний та проектний інститут 

землеустрою ( розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. 

Користовичі ).Обласна субвенція 

19663,20 грн. ДП Івано-Франківський науково- дослідний та проектний інститут 

землеустрою ( розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

с.Куничі ) 

48506,40 грн ДП Івано-Франківський науково- дослідний та проектний інститут 

землеустрою ( розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. 

Насташине) 

10041,60 грн ДП Івано-Франківський науково- дослідний та проектний інститут 

землеустрою ( створення обмінного файла для внесення до автоматизованої системи 

державного земельного кадастру відомостей с. Задныстрянське) 

2510,00 грн. ФОП Піщак ( проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

вул. С. Бандери,  105,-а м. Бурштин) 

2300,00 грн. ФОП Піщак ( проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

вул. Міцькевича,42 м. Бурштин) 

2500,00 грн. 2300,00 грн. ФОП Піщак ( проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки с. Насташине, вул. Хмельницького) 

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

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

  3. Головному спеціалісту  бухгалтерської служби міської ради  Іванні 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                                        

            


