
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  16.02.2022 р.                м. Бурштин                  №48 

 

 

 

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 2022 рік» №01/25-21 від 24.12.21 року : 

1. Виділити кошти на  фінансування  товарів, робіт та послуг, а саме:   

КТПКВМБК 0110150 
Програма фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради 

КЕКВ 2210 

10000,00 грн. ФОП Тринчук Т.Я. (накопичувачі USB в асортименті) 

5200,00 грн. ФОП Семйон М.В. (акумулятор, масло, фільтр, антифриз та ін.) 

19888,27 грн. ТзОВ «Ромус-Поліграф» (папір для друку) 

14998,48 грн. ТзОВ «Ромус-Поліграф» (канцелярські товари в асортименті) 

КЕКВ 2240 

5075,80 грн. АТ «Укртелеком» (телекомунікаційні послуги) 

12482,00 грн. ФОП Хацевич В.І. (Бурштинська міська рада. Ремонт мережі 

водопостачання та опалення) 

КЕКВ 2710 

876,02 грн. Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській 

області (відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, що підлягають 

відшкодуванню) 

КТПКВМБК 0116030 
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади  

КЕКВ 2240 

35093,00 грн. ФОП Хацевич В.І. (підготовка територій до святкових заходів в частині 

підрядних робіт по благоустрою) 

3760,01 грн. Філія «Північна» АТ «Прикарпаттяобленерго» (позачергова технічна 

перевірка трифазних засобів комерційного обліку електричної енергії) 

785,00 грн. Філія «Північна» АТ «Прикарпаттяобленерго» (позачергова технічна 

перевірка трифазного засобу комерційного обліку електричної енергії) 

 

 

 

 



КТПКВМБК 0117350 

Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації Бурштинської 

міської територіальної громади 

КЕКВ 2240 

49850,40 грн. Філія «Київоблбудекспертиза» державного підприємства 

«Київоблбудінвест» (внесення змін та доповнень до Генерального плану міста Бурштин, 

Івано-Франківської області, з розробкою плану зонування території міста та розроблення 

звіту СЕО) 

КТПКВМБК 0118230 
Програма «Безпечне місто 2021-2025 роки Бурштинської міської територіальної 

громади» 

КЕКВ 2240 

4560,00 грн. Філія «Північна» АТ «Прикарпаттяобленерго» (розробка ТУ для 

підключення тимчасового (сезонного) об’єкта до електричних мереж) 

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                                                                                                           


