
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Від  28.12.2021р.                м. Бурштин                  №_752 

 

 

 

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 

320,00 грн. Головне управління статистики (статистична інформація) 
КЕКВ 2240 

9225,00 грн. ФОП Бешенцев В.Л. (оздоблювальні роботи приміщення адмінбудинку 

по вул.С.Стрільців,4) 
КЕКВ 3110 

18999,00 грн. ТзОВ «БІ2СІ ЕЛЕКТРОНІКС» (ноутбук) 
Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, 

пов’язаних з діяльністю Бурштинської міської ради на 2021-2025 роки 

КЕКВ 2240 

5000,00 грн. ФОП Футерко В.М. (одноразове харчування) 

КТПКВМБК 0116015 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

КЕКВ 2240 

31680,00 грн. ТзОВ «ДІЕКС-ВЕСТ» (експертна оцінка і технічний огляд ліфтів з 

видачою експертного висновку ліфтів у кількості 16 (шістнадцять) одиниць у м.Бурштин) 
КТПКВМБК 0116030 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

КЕКВ 2240 

35624,00 грн. ФОП Хацевич В.І. (влаштування 4-х опор на алеї шептицького) 
49900,00 грн. ТОВ «Навчально-консалтинговий центр із енергоефективності» 

(сертифікація енергетичної ефектифності будівлі) 

29000,00 грн. ПП «Електро» (поточний ремонт вуличного освітлення с.Бовшів) 



17800,00 грн. ПП «Електро» (поточний ремонт вуличного освітлення с.Різдвяни, 
с.Старий Мартинів) 

КТПКВМБК 0117461 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

КЕКВ 2240 

1005100,00 грн. ТзОВ «ХХІ СТОЛІТТЯ-ПЛЮС» (поточний дрібний ремонт вул.Стуса 
на ділянці від вул.Коновальця до вул.Данила Галицького в м.Бурштин, Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області) 
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                                         


