
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Від  22.12.2021р.                    м. Бурштин                                    №742 

 

 

 

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 

550,00 грн. ФОП Ткачова Г.В. (придбання оргтехніки (системний блок в зборі) 
КЕКВ 3110 

12010,00 грн. ФОП Ткачова Г.В. (придбання оргтехніки (системний блок в зборі) 

КЕКВ 2240 

2367,28 грн. АТ «Укртелеком» (телекомунікаційні послуги) 

19305,00 грн. ФОП Кіндрат Ю.В. (постачання примірника програмного забезпечення 
(комп’ютерна програма «Українська бухгалтерська система УБС»)) 

3750,00 грн. ФОП Багриновська М.П. (консультативні послуги з питань 

інформатизації) 
КЕКВ 2800 

94,30 грн. Головне управління ПФУ (пільгова пенсія) 
КТПКВМБК 0116030 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

КЕКВ 2240 

1383,95 грн. ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (профілактичний ремонт однофазного 
багатотарифного лічильника активної енергії (65)) 

6282,00 грн. ФОП Бешенцев В.Л. (фарбування лавок по Алеї Шептицького в 

м.Бурштин) 
КЕКВ 2210 

48640,00 грн. ФОП Осіп Н.Я. (гірлянди на дерева) 
 

 

 



КЕКВ 3110 

49900,00 грн. ФОП Осіп Н.Я. (арка L5) 
6989,00 грн. ФОП Осіп Н.Я. (світлодіодна перетяжка) 

КТПКВМБК 0116090 

Програма про дольову участь співвласників у поточному та капітальному 

ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік 

КЕКВ 2240 

5609,00 грн. ФОП Хацевич В.І. (ремонт ушкодженої поверхні фасаду з 
автогідропідіймача в 5-му під’їзді по вул.Коновальця, 11, м.Бурштин) 

4876,00 грн. ФОП Хацевич В.І. (ремонт ушкодженої поверхні фасаду з 
автогідропідіймача в 2-му під’їзді по вул.Коновальця, 11, м.Бурштин) 

КТПКВМБК 0117363 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

КЕКВ 3132 (обл.субвенція) 

524880,00 грн. ТОВ «МП-Будсервіс» (капітальний ремонт алеї Шептицького в 
м.Бурштин)  

КТПКВМБК 0117370 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

КЕКВ 3110 

46000,00 грн. ФОП Осіп Н.Я. (вивіска світлова) 

30131,00 грн. ФОП Осіп Н.Я. (маківка-різдвяна зірка) 
23700,00 грн. ФОП Осіп Н.Я. (бахрома вулична та метеоритний дощ) 

КТПКВМБК 0118230 

Програма «Безпечне місто 2021-2025 роки Бурштинської міської територіальної 

громади» 

КЕКВ 2210 

11142,00 грн. ТзОВ «ЗНАКИ.УА» (дорожні знаки та дорожні дзеркала безпеки) 

КТПКВМБК 0118420 

КЕКВ 2240 

22645,50 грн. ТзОВ Телерадіокомпанія «РАІ» ( висвітлення діяльності органу 

місцевого самоврядування на телеканалі) 
600,00 грн. ТзОВ «Бізнес і Технології» (телекомунікаційні послуги) 

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                                         


