
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 19.07.2022                   м. Бурштин                                                         №334 

 

 

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 0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  

Рішення №01/27-22 від 04.02.2022р. 

КЕКВ 3132 

39887,00 грн. ФОП Бешенцев В.Л. (охорона і раціональне використання природних 

рослинних ресурсів: заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів 

рослин, які загрожують природним екосистемам на території зони зелених насаджень по вул. 

Міцкевича м. Бурштин) 

КЕКВ 3142 

74934,00 грн. КП «Житловик» (реконструкція на діючих підприємствах необхідних 

споруд для очищення стічних вод, що утворюються в промисловості, комунальному 

господарстві, інших галузях народного господарства: заміна мулових камер) 

36078,00 грн. КП «Житловик» (реконструкція на діючих підприємствах необхідних 

споруд для очищення стічних вод, що утворюються в промисловості, комунальному 

господарстві, інших галузях народного господарства: заміна шиберів на первинних 

відстійниках) 

35574,00 грн. КП «Житловик» (реконструкція на діючих підприємствах необхідних 

споруд для очищення стічних вод, що утворюються в промисловості, комунальному 

господарстві, інших галузях народного господарства: заміна шафи управління насосом 

контактних (ТК112/1), насосом тех. води №2 (ТК112/2)) 

Рішення №13/36-22 від 30.06.2022р. 

КЕКВ 2240 

48362,00 грн. ФОП Тимошик М.Г. (поліпшення малопродуктивних земельних угідь в 

с. Старий Мартинів, в’їзд в населений пункт (знищення борщівника Сосновського)) 



48529,00 грн. ФОП Тимошик М.Г. (поліпшення малопродуктивних земельних угідь по 

вул. Шевченка в с. Бовшів (знищення борщівника Сосновського)) 

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 


