
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  08.12.2021р.                м. Бурштин                  №710 

 

 

 

 

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» №10/06-20 від 23.12.20 року та рішенням міської ради №01/06-21 від 

15.01.2021 року : 

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

КТПКВМБК 0110180 
             Програма фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради 

КЕКВ 2210 

4000,00 грн. АТ «Укрпошта» (придбання знаків поштової оплати (марки)) 

КЕКВ 2240 

760,00 грн. АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКГАЗ» (відключення/припинення газопостачання (розподілу природного газу)) 

655,40 грн. АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКГАЗ» (відновлення газопостачання (розподілу природного газу)) 

49950,00 грн. ТОВ «Софт Експаншен Україна» (постачання Програмної продукції 

електронного докуметообігу) 

КТПКВМБК 0118220 

КЕКВ 2210 

4655,00 грн. ФОП Голець В.В. (придбання бланків для формування особових справ 

призовників) 

КТПКВМБК 0118230 

КЕКВ 2240 

3000,00 грн. ТзОВ « ЗАХІД-ХОЛДІНГ» (технічне обслуговування системи 

відеоспостереження, контролю та управління доступом) 

КТПКВМБК 0118420 

КЕКВ 2240 

7857,00 грн. ТзОВ Телерадіокомпанія «РАІ» (висвітлення діяльності органу місцевого 

самоврядування на Івано-Франківському обласному телеканалі «РАІ») 

 

 



КТПКВМБК 0116030 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

КЕКВ 3110 (обл.субвенція) 

28000,00 грн. СПД Дерев’янко О.В. (придбання дитячого ігрового майданчика по 

вулиці Коновальця) 

КЕКВ 3110 

49200,00 грн ФОП Ванченко Ю.Л. ( придбання металевої конструкції (типова зупинка 

– на автошлях Н-09) для проєкту «Безпечні та зручні зупинки в с.Дем’янів» (Програма 

Громадський бюджет (бюджет участі)) 

46273,00 грн. ФОП Ванченко Ю.Л. ( придбання збірних споруд для облаштування 

зупинки (автошлях Т-09-10) для проєкту «Безпечні та зручні зупинки в с.Дем’янів» 

(Програма Громадський бюджет (бюджет участі)) 

247000,00 грн. ТОВ «Казковий двір» (придбання дитячого ігрового комплексу для 

проекту «Щасливе дитинство» (Програма «Громадський бюджет (бюджет участі)) 

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

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

  3. Головному бухгалтеру бухгалтерської служби міської ради  Олені 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                                         


