
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 23.02.2022                  м. Бурштин                                  № 69 

 

 

 

 

Про фінансування робіт та послуг 

Програми природоохоронних заходів  

з охорони навколишнього природного середовища  

по Бурштинській міській раді 

 

 

 

      Відповідно до п. 13, 20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись рішеннями міської ради « Про  бюджет Бурштинської міської територіальної 

громади  на 2022 рік» №01/25-21 від 24.12.21 року та « Про Перелік природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2022 рік» №01/27-22 від 04.02.2022 року : 

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

КФК 118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  

            ріш.№01/27-22 від 04.02.2022р. 

            КЕКВ 2240 

            48336,00 грн. КП «ЕКО-СЕРВІС» (охорона і раціональне використання природних 

рослинних ресурсів: заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів 

рослин, які загрожують природним екосистемам по вул. Стуса, вул. Коновальця в місті 

Бурштин)  

33846,00 грн. КП «ЕКО-СЕРВІС» (забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, утилізації, знешкодження і захоронення відходів вул. Міцкевича м.Бурштин)  

30546,00 грн. КП «ЕКО-СЕРВІС» (забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, утилізації, знешкодження і захоронення відходів вул. Шухевича м.Бурштин)  

27258,00 грн. КП «ЕКО-СЕРВІС» (забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, утилізації, знешкодження і захоронення відходів вул. Герцена м.Бурштин)  

КЕКВ 3132 

            1350,00 грн. КП «Каітальне будівництво Бурштинської міської ради» (виготовлення 

кошторисної документації (дефектний акт): проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти – 

по вул. Нова, в м. Бурштин) 

1350,00 грн. КП «Каітальне будівництво Бурштинської міської ради» (виготовлення 

кошторисної документації (дефектний акт): проведення заходів з захисту від підтоплення і 



затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти – 

урочище «Глинище», в м. Бурштин) 

1350,00 грн. КП «Каітальне будівництво Бурштинської міської ради» (виготовлення 

кошторисної документації (дефектний акт): проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти – 

по вул. Калуська, в м. Бурштин) 

1350,00 грн. КП «Каітальне будівництво Бурштинської міської ради» (виготовлення 

кошторисної документації (дефектний акт): розроблення, технології, організація 

виробництва та застосування матеріалів, використання методів та впровадження технологій, 

що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів 

забруднення атмосферного повітря – проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення 

енергозберігаючих вікон, дверей та воріт з утеплювачем по вул. І. Франка, 4 А в с. Озеряни) 

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 


