
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 23.09.2022                      м. Бурштин                                             № 453 

 

 

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 

6000,00 грн. АТ «Укрпошта» (марки) 

2506,50 грн. ТзОВ «Ромус-Поліграф» (корзини для паперу) 

5000,00 грн. ПП Головінська С.М. (мішки сміттєві, рукавиці резинові) 

5000,00 грн. ПП Головінська С.М. (паперові рушники, туалетний папір) 

5000,00 грн. ПП Головінська С.М. (засоби для унітазу, для вікон, білизна) 

5490,00 грн. ФОП Гайнетдінова Т.А. (канцтовари та приладдя різне) 

КЕКВ 2240 

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

2635,72 грн. АТ «Укртелеком» (телекомунікаційні послуги) 

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

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

5800,00 грн. ПП «Талант» (налаштування мережі) 

14383,00 грн. ФОП Бешенцев В.Л. (поточний ремонт, технічне обслуговування та 

утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання приміщення (архів) 

адмінспоруди Бурштинської міської ради) 

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 0116030 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади 

КЕКВ 2210 

11339,00 грн. ФОП Генега О.О. (матеріали для ремонту електромереж: кабель, 

автомат, вилка переносна, розетка переносна, шина монтажна, розетка, бокс монтажний) 



            КЕКВ 2240 

            2208,00 грн. ФОП Левицький А.С.  (послуги з технічного обслуговування приладів 

обліку теплової енергії)) 

            47411,00 грн. ПАТ СТМ ( видатки з благоустрою населених пунктів: влаштування 

спортивного майданчика на території с. Новий Мартинів) 

            19532,00 грн. ПП «Електро» (обслуговування вуличного освітлення по вул. Яремчука 

та вул. Сонячна в м. Бурштин) 

КПК 0117461 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади 

            КЕКВ 2240 

           47727,00 грн. ПП Пархуць В.Я. (утримання вулично-шляхової мережі: по вул. 

Шухевича 2-А в м. Бурштин) 

КПК 0117520  

Програма цифрової трансформації Бурштинської територіальної громади 

КЕКВ 2240 

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

20000,00 грн. ТзОВ «Телерадіокомпанія «РАІ» ( висвітлення діяльності органу 

місцевого самоврядування) 

КТПКВМБК 0118110 
Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Бурштинської 

міської територіальної громади 

КЕКВ 2240 

2600,00 грн. ТзОВ «Телекомпанія «РАІ» (утримання місцевої автоматизованої 

системи цивільного оповіщення) 

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

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

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

відеоспостереження) 

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 


