
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Від  24.12.2021р.                м. Бурштин                  №747 

 

 

 

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 

1000,00 грн. ФОП Буйницький О.А. (постери) 
КЕКВ 2240 

1640,00 грн. ФОП Харів Л.М. ( заправка катриджів) 

КТПКВМБК 0116030 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

КЕКВ 2240 

1380,02 грн. ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (позачергова технічна перевірка 

однофазного засобу комерційного обліку електричної енергії в електромережах напругою 
0,22 кВ (48)) 

25650,00 грн. ФОП Овчар М.М. (стерилізація собак) 
29450,00 грн. ПП «Електро» (поточний ремонт вуличного освітлення с.Новий 

Мартинів) 

КТПКВМБК 0116090 

Програма співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік 

КЕКВ 2240 

5400,00 грн. ФОП Назар М.М. (заміна вікон в 6 під'їзді багатоквартирного будинку по 

вул.С.Стрільців, 1, м.Бурштин) 
6428,00 грн. ФОП Головінський Р.Б. (заміна вікон в 2-му під'їзді багатоквартирного 

будинку №3 по вул. Енергетиків, м.Бурштин) 
3300,00 грн. ФОП Виваль В.Є. (заміна дверей в 5 під'їзді багатоквартирного будинку 

по вул. С.Стрільців, 21, м.Бурштин) 

 



КТПКВМБК 0117363 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

КЕКВ 3132 (субвенція) 

12263,00 грн. КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради (проведення 

технічного нагляду: Капітальний ремонт алеї Шептицького в м.Бурштин Івано-Франківської 
області) 

КТПКВМБК 0117461 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

КЕКВ 2240 

22500,00 грн. Філія «Рогатинська ДЕД» ДП «Івано-Франківський облавтодор» ( 
поточний ремонт доріг в с.Насташине, с.Куничі, с.Юнашків) 

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                                         


