
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Від  24.12.2021р.                м. Бурштин                  №746 

 

 

 

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 

5200,00 грн. ФОП Семіон М.В. ( придбання автозапчастин (акумулятор, масло, фільтр 
та ін.)) 

КТПКВМБК 0116030 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

КЕКВ 2240 

1998,00 грн. КП «ЕКО-СЕРВІС» (наклейка банерів на біг-бордах) 
16266,00 грн. КП «ЕКО-СЕРВІС» (підготовка території до святкових новорічних 

заходів) 
48660,00 грн. КП «ЕКО-СЕРВІС» (очищення від снігу та посипання доріг та 

пішохідних доріжок у зимовий період) 
КТПКВМБК 0116090 

Програма про дольову участь співвласників у поточному та капітальному 

ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік 

КЕКВ 2240 

3000,00 грн. ФОП Хацевич В.І. (поточний ремонт покрівлі над 1-им під'їздом 
багатоквартирного будинку по вул.Калуська, 13, м.Бурштин) 

21546,00 грн. ФОП Хацевич В.І. (поточний ремонт покрівлі 5-го під'їзду 
багатоквартирного будинку по вул. Січових Стрільців, 17, м.Бурштин) 

12000,00 грн. ФОП Хацевич В.І. (заміна стояків каналізаційних мереж, стояків 
холодного та гарячого водопостачання в квартирах №16,17,20,21,24,25,28,29 2-го під'їзду 
багатоквартирного будинку по вул. Енергетиків, 11, м.Бурштин) 

 



КТПКВМБК 0117363 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

КЕКВ 3132 (субвенція) 

6160,00 грн. ТзОВ «МП-Будсервіс» (капітальний ремонт алеї Шептицького в 

м.Бурштин Івано-Франківської області (додаткові підрядні роботи)) 
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. 
 
 

 

 

 

Міський голова                                                                                           Василь АНДРІЄШИН                                         


