
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 07.10.2022                              м. Бурштин                                  №471 

 

 

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 апарату управління  Бурштинської міської 

ради 

КЕКВ2240 

2672,00 грн. АТ Укртелеком ( телекомунікаційні послуги) 

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

370,00 грн. ФОП Русиняк ( послуги інтернету) 

КПК 0110180 Програма фінансового забезпечення ЦНАПу Бурштинської міської 

ради 

КЕКВ 2240 

5228,74 грн. ДП Українські інформаційні системи ( послуги користування захищеним 

каналом) 

КПК 0117520  

КЕКВ 2240 

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

КПК 0117461 Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської МТГ на 2021-2025рр. 

КЕКВ 2240 

15474,00 грн. КП «ЕКО-СЕРВІС» ( утримання вулично-шляхової мережі поточний 

ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Тенетники) 

22022,00 грн. КП «ЕКО-СЕРВІС» ( утримання вулично-шляхової мережі поточний 

ремонт дорожнього покриття с. Бовшів) 

14155,20 КП «ЕКО-СЕРВІС» ( утримання вулично-шляхової мережі поточний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Новий Мартинів) 

16021,00 грн. КП «ЕКО-СЕРВІС» ( утримання вулично-шляхової мережі поточний 

ремонт дорожнього покриття по вул. Басараб, Міцькевича в м. Бурштині) 

29886,00 грн. КП «ЕКО-СЕРВІС» ( утримання вулично-шляхової мережі поточний 

ремонт дорожнього покриття по вул. Коновальця в м. Бурштн) 



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

територіальної громади» 

КЕКВ 2240 

1715,00 грн. ПП Талант ( надання інфориації засобами електронного зв»язку) 

3000,00 грн. ТзОВ Захід- Холдинг ( технічне обслуговування системи 

відеоспостереження) 

9072,72 грн. ТзОВ «ФАЗА ПЛЮС» (технічне обслуговування системи 

відеоспостереженння) 

2. Начальнику фінансового відділу міської ради О.Петровській виділити кошти на  

фінансування робіт, товарів та послуг  згідно п.1 даного розпорядження. 

  3. Головному спеціалісту бухгалтерської служби міської ради Л. Скибчук  провести 

оплату товарів, робіт та послуг згідно п.1 даного розпорядження. 

   4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

  

 

Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 


