
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 07.04.2022                  м. Бурштин                                  №155 

 

 

 

 

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 рішенням міської ради « Про  бюджет Бурштинської міської 

територіальної громади  на 2022 рік» №01/25-21 від 24.12.21 року та рішення міської ради 

№01/27-22 від 04.02.2022р. «Про перелік природоохоронних заходів з міського фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській територіальній 

громаді на 2022 рік» 

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

КФК 118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  

 

Рішення №1/27-22 від 04.02.2022 року 

КЕКВ 2240 

48392,00 грн. ПП Остап’юк Г.В. (заходи з озеленення населених пунктів: по вул. 

Незалежності,  в селі Сарники)  

КЕКВ 3132 

4272,00 грн. ТзОВ «ПРОЕКСП» (проектні та проектно-конструкторські розроблення: 

експертиза проектної документації за об’єктом: Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу біля 

будинків №8 та №6 по вул. Стуса в м. Бурштин)  

4272,00 грн. ТзОВ «ПРОЕКСП» (проектні та проектно-конструкторські розроблення: 

експертиза проектної документації за об’єктом: 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. Т. Шевченка в селі Слобода)   

1350,00 грн. КП «Капітальне 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: 

вул. Молодіжна, в м.Бурштин) 

КЕКВ 3142 

86678,40 грн. КП «ЖЕГ» (реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: вул. 

Калуська 8, 10, 11, 13 в м. Бурштин (аварійна промивка))   

110278,80 грн. КП «ЖЕГ» (реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: вул. Стуса 

5, 7, 10, 15, 19 в м. Бурштин (аварійна промивка))   

14929,20 грн. КП «ЖЕГ» (реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: вул. 

Стефаника 15,17 в м. Бурштин (аварійна промивка)) 

121718,40 грн. КП «Житловик» (реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: вул. 

Шухевича в м. Бурштин (аварійні роботи)) 

154701,60 грн. КП «Житловик» (реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: вул. 

Енергетиків в м. Бурштин (аварійні роботи)) 

Рішення №15/28-22 від 25.02.2022року 

КЕКВ 2240 

48659,00 грн. ПП «Електро» (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 із заміни ламп 

розжарення на енергоощадні LED ламп в селі Дем’янів)  

48551,00 грн. ПП «Електро» (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 із заміни ламп 

розжарення на енергоощадні LED ламп в селі Бовшів)  

КЕКВ 3132 

4272,00 грн. ТзОВ «ПРОЕКСП» (проектні та проектно-конструкторські розроблення: 

експертиза робочого проекту: Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вул. Б.Хмельницького (від старої 

церкви до заїзду до господарства Магомета Я.М.) в с. Куропатники Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської (капітальний ремонт) (коригування)) 

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

фінансування робіт, товарів та послуг  згідно п.1 даного розпорядження. 

  3. Головному бухгалтеру  бухгалтерської служби міської ради  О. 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 


