
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 30.08.2022                м. Бурштин                                                        № 400 

 

 

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 

9996,00 грн. ПП Левицька Н.П. (тюль) 

КПК 0110180  

Програми фінансового забезпечення ЦНАПу  Бурштинської міської ради  

КЕКВ 2210 

7140,00 грн. ФОП Головінська С.М. (паперові рушники, туалетний папір) 

1890,00 грн. ФОП Головінська С.М. (мішки сміттєві, рукавиці) 

1470,00 грн. ФОП Головінська С.М. (засіб для унітазу, для вікон, для підлоги) 

КПК 0113230 

Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам  

            КЕКВ 2240 

            1350,00 грн. КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» (виготовлення 

кошторисної документації (дефектний акт): Поточний ремонт лазні в м. Бурштин по вул. 

І.Франка для організації санітарних заходів для ВПО (надання підтримки внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам)) 

КПК 0116015 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади 

            КЕКВ 2240 

            7748,00 грн. ТОВ «ФАЗА ПЛЮС» (заходи з усунення аварій в житловому фонді 

(заміна пошкодженого покриття підлоги в купе кабіни ліфта по вул. Стуса, 10 (під’їзд 1,2,3))) 

КПК 0116030 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади 

            КЕКВ 2240 



            785,00 грн. Філія «Північна» АТ «Прикарпаттяобленерго» (позачергова технічна 

перевірка трифазного засобу комерційного обліку електричної енергії в електромережах 

напругою 0,4 кВт) 

            48651,00 грн. ФОП Семеген М.М. (підготовка міста до свят (монтаж опор біля могили 

Січових Стрільців)) 

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

територіальної громади 

КЕКВ 2240 

            15500,00 грн. ТзОВ «Юридично-земельний центр – ІФ» (виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

орієнтованою площею 1,5000 га розташовану за межами населеного пункту села Різдвяни, 

Старомартинівського старостинського округу Бурштинської міської територіальної громади 

Івано-Франківської області) 

КПК 0117520  

Програма цифрової трансформації Бурштинської територіальної громади 

КЕКВ 2210 

11686,00 грн. ФОП Капусняк В.В. (ролл-ап, інформаційні дошки) 

КЕКВ 2240 

20000,00 грн. ФОП Капусняк В.В. (висвітлення діяльності органу місцевого 

самоврядування у газеті «Вісник Бурштинської громади»)  

КТПКВМБК 0118240 Програма фінансування мобілізаційних заходів населення 

та заходів з територіальної оборони 

КЕКВ 2210 

9000,00 грн. ФОП Іванків І.Б. (рюкзаки тактичні) 

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 


