
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 14.07.2022                   м. Бурштин                                  №329 

 

 

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 0110150  

Програма фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради  

КЕКВ 2210 

770,00 грн. ФОП Головінський І.Б. (масло) 

21736,00 грн. ФОП Яцуляк Я.Т. (стрічка поліпропіленова, стрічка перферована, 

дюбеля, піна монтажна, кронштейн, фреонові мідні траси з утеплювачем та 

міжблочним живленням, зовнішній блок кондиціонера, внутрішній блок 

кондиціонера) 

КЕКВ 2240 

1000,00 грн. УП охорони в Івано-Франківській обл. (охорона приміщення) 

370,00 грн. ФОП Русиняк В.І. (інтернет) 

3250,00 грн. ПП «Талант» (надання інформації засобами електронного зв’язку) 

2400,00 грн. ФОП Савчак А.С. (ремонт автомобільного транспорту) 

КЕКВ 2800 

24195,00 грн. Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» (членські внески) 

КПК 0110180  

Програми фінансового забезпечення ЦНАПу  Бурштинської міської ради  

КЕКВ 2240 

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

цифровим каналом) 

КПК 0116015  
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади 

      КЕКВ 2240 

      33390,00 грн. ТОВ «ФАЗА ПЛЮС» ( заходи з усунення аварій в житловому фонді 

(аварійна заміна блоку логіки ліфта) за адресою м. Бурштин, вул. Данила Галицького, 5  

(1 під’їзд)) 

КПК 0116030  



Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади 

      КЕКВ 2240 

      4735,93 грн. АТ «Прикарпаттяобленерго» Філія «Північна» (профілактичний ремонт 

лічильників) 

      17600,00 грн. ПП «Електро» (утримання та обслуговування електромереж 

адмінприміщення в с. Куропатники, с. Куничі, с. Новий Мартинів) 

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

територіальної громади 

КЕКВ 2240 

4700,00 грн. ТОВ «Інформаційно-консультаційний центр «Інформ-Ініціатива» ( 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення наданої в оренду фізичній особі-підприємцю Костюченко Антоніні 

Володимирівні, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський 

район, м. Бурштин, вул. С.Стрільців, 31-а, площею 0,0140 га) 

4620,00 грн. ТОВ «Інформаційно-консультаційний центр «Інформ-Ініціатива» ( 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення наданої в оренду фізичній особі-підприємцю Шемелько Олександрі Романівні, 

що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. 

Бурштин, вул. Міцкевича, 43, площею 0,0113 га) 

4760,00 грн. ТОВ «Інформаційно-консультаційний центр «Інформ-Ініціатива» ( 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення наданої в оренду фізичній особі-підприємцю Шемелько Олександрі Романівні, 

що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. 

Бурштин, вул. Шухевича, 4, площею 0,0160 га) 

КПК 0117461  
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади 

КЕКВ 2240 

47127,00 ПП Головчак Л.В. (утримання вулично-шляхової мережі:поточний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Петлюри в м. Бурштин) 

КПК 0117520  

Програма цифрової трансформації Бурштинської територіальної громади 

КЕКВ 2240 

600,00 грн. ТзОВ «Бізнес і технології» (телекомунікаційні послуги)  

КПК 0118230 
Програма «Безпечне місто 2021-2025 роки Бурштинської міської територіальної громади» 

1715,00 грн. ПП «Талант» (надання інформації засобами електронного зв’язку) 

3000,00 грн. ТзОВ Захід –Холдинг (технічне обслуговування системи контролю та 

управління доступом) 

4536,36 грн. ТОВ «ФАЗА ПЛЮС» (технічне обслуговування системи 

відеоспостереження) 

2450,00 грн. АТ «Прикарпаттяобленерго» Філія «Північна» (розроблення та видача 

технічних умов з доступу до опор електричних мереж напругою 0,4-10 кВ) 

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. 

 

 

Перший заступник міського голови                                                       Ростислав СТАСЬКО 


