
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Від  15.12.2021р.                м. Бурштин                  №724 

 

 

 

 

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 0117130 

КЕКВ 2240 

11976,63 грн. ТзОВ «ГЕКТАР ІФ» (проектно-вишукувальні роботи з розроблення: 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель промисловості 
комунальної власності Бурштинській міській раді площею 3,8167 га для геологічного 

вивчення та дослідно-промислової розробки ділянки (код КВЦПЗ 11.01 Для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 

пов’язані з користуванням надрами), за адресою: Івано-Франківська область, Івано-
Франківський район, Бурштинська міська рада, за межами села Різдвяни) 

КТПКВМБК 0110180 

Програма забезпечення ЦНАПу Бурштинської міської ради 

КЕКВ 2240 

1000,00 грн. Управління поліції охорони (послуги охорони) 
Програма фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради  

КЕКВ 2210 

1242,00 грн. ТОВ «Земельний вісник України» (примірники журналу 

«Землевпорядний вісник») 
КЕКВ 2240 

2480,00 грн. ПП «КАІ» (технічна підтримка примірника Програмного продукту) 

350,00 грн. ПП «Талант» (надання доступу до мережі інтернет) 
КЕКВ 2800 

2040,00 грн. ГУ ДПС в Івано-Франківській області (штрафні санкції за неподання, 
несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої ЗУ»Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування») 

 



КТПКВМБК 0116030 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

КЕКВ 2800 

2508,08 грн. РСЦ ГСЦ МВС в Івано-Ф.об.(філія ГСЦ МВС) (реєстрація, 

перереєстрація транспортних засобів усіх категорій) 
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                                         


