
      

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Від 10.03.2022                                      м. Бурштин                                            № 109 

 

Про виділення коштів з Фонду міської 

ради на виконання депутатських 

повноважень 
  

 

Розглянувши звернення депутатів міської ради  Карвацького І.З., Тріщук О.М., Козар М.С., 

Іванюка Р.С., Бардашевського Р.Я., Рика В.Л., Очкур Г.Й., Федів М.В., Ковальчука П.І., Савки П.С., 

Бублінського В.В., Пізя І.М., Савчака А.С., Рибчука Б.Б. 772/02-20 від 04.03.2022р. керуючись 

Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та 

відповідно до Програми про порядок використання коштів з Фонду міської ради на виконання 

депутатських повноважень, затвердженого рішенням міської ради від 02.03.2021 р. №16/9-21 та 

рішенням «Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022рік» 01/25-20 від 

24.12.21 р. з метою сприяння виконанню депутатами своїх повноважень та зобов’язань перед 

виборцями: 

 1. Виділити кошти з депутатського Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень 

Карвацького І.З. – 3000,00 грн., Тріщук О.М. – 2000,00 грн., Козар М.С. – 2000,00 грн., Іванюка Р.С. – 

2000,00 грн., Бардашевського Р.Я. – 2000,00 грн., Рика В.Л. – 2000,00 грн., Очкур Г.Й. – 2000,00 грн., 

Федів М.В. – 3000,00 грн., Ковальчука П.І. – 3000,00 грн., Савки П.С. – 3000,00 грн., Бублінського 

В.В. – 3000,00 грн., Пізя І.М. – 3000,00 грн., Савчака А.С. – 15000,00 грн., Рибчука Б.Б. – 3000,00 грн., 

загальною сумою 48000,00 грн. (сорок вісім тисяч гривень 00 копійок)  для виплати матеріальної  

допомоги на лікування *** (іпн ***), що проживає за адресою  вул. *** м. Бурштин,  Івано-

Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у АТ «Приватбанк» ***, згідно 

депутатського звернення; 

КФК 0110180 КЕКВ 2730 – 48000,00 грн. 

2. Начальнику фінансового відділу міської ради О.Петровській виділити кошти на  оплату 

матеріальної допомоги  згідно п.1 даного розпорядження. 

3. Головному бухгалтеру бухгалтерської служби міської ради  О.Тріщук  здійснити оплату 

матеріальної допомоги за рахунок коштів Фонду. 

 4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

  

  

 

 

 

Міський голова                                                                                                          Василь АНДРІЄШИН 
 


