
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  23.02.2022 р.                м. Бурштин                  № 68 

 

 

 

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 0110180 

Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, 

пов’язаних з діяльністю Бурштинської міської ради 

КЕКВ 2210 

1000,00 грн. ФОП Полідович В.В. (питна вода в асортименті) 
Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради 

КЕКВ 2240 

5228,74 грн. ДП «Українські спеціальні системи» (оплата за користування захищеним 

цифровим каналом)  

КТПКВМБК 0116030 
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади  

КЕКВ 2240 

5172,00 грн. КП «ЖЕГ» (виготовлення та поклейка банерів) 

КТПКВМБК 0117520 
Програма цифрової трансформації Бурштинської міської територіальної громади 

КЕКВ 2240 

19240,00 ФОП Капусняк В.В. (послуги з висвітлення діяльності органу місцевого 

самоврядування у газеті «Вісник Бурштинської громади») 

КТПКВМБК 0117693 
Програма залучення інвестицій в економіку Бурштинської міської територіальної 

громади 

КЕКВ 2240 

48000,00 грн. ГО «Агенція сталого розвитку «АСТАР» (надання консультаційних 

послуг експертів різних галузей з проектного менеджменту) 

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

громади» 



КЕКВ 2240 

6000,00 грн. ТзОВ «ЗАХІД-ХОЛДІНГ» (технічне обслуговування системи контролю 

та управління доступом, системи відеоспостереження) 

4803,43 грн. Філія ДП «УКРДЕРБУДЕКСПЕРТИЗА» в Івано-Франківській області 

(експертиза проектної документації на об’єкт будівництва: Нове будівництво світлофорного 

об’єкту на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-09 

«Мукачево-Львів» (навпроти Палацу культури «Прометей» в місті Бурштин Івано-

Франківської області)) 

49984,13 грн. ФОП Генега О.О. (встановлення камер відеоспостереження на 

павільйоні спортивному, що розташований за адресою Івано-Франківська обл., м.Бурштин, 

вул. Міцкевича, 49) 

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                                                                                                           


