
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 25.05.2022                         м. Бурштин                                            № 240 

 

 

Про фінансування 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:   

КПК 0116030  
Програма надання ритуальних послуг та утримання кладовищ в Бурштинській міській 

територіальній громаді 

      КЕКВ 2240 

      1300,00 грн. ТзОВ «Пам'ять» (оплата ритуальних послуг) 

КПК 0117130  
Програма у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської міської 

територіальної громади 

КЕКВ 2240 

2100,00 грн. ФОП Піщак О.Д. (проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення наданої в оренду гр. Агаджанову А.А., що 

знаходиться за адресою Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Задністрянське, 

вул. Львівська, 4в площею 0,1621 га) 

2050,00 грн. ФОП Піщак О.Д. (проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення наданої в оренду гр. Агаджанову А.А., що 

знаходиться за адресою Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Задністрянське, 

вул. Львівська, 4б площею 0,2534 га) 

2040,00 грн. ФОП Піщак О.Д. (проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення наданої в оренду гр. Бронецькому І.М., що 

знаходиться за адресою Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Бурштин, вул. 

В.Стуса, 8б площею 0,0060 га) 

2090,00 грн. ФОП Піщак О.Д. (проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення наданої в оренду гр. Бронецькому І.М., що 

знаходиться за адресою Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Бурштин, вул. 

Нова, 36 площею 0,1600 га) 

КТПКВМБК 0118240 

Програма фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони 

КЕКВ 2210 

11905,92 грн. ФОП Білас Л.П. (тканина плащова) 



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 


