
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 03.11.022                   м. Бурштин                                  №523 

 

 

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 0116030  

Програма соціально–економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

КЕКВ 2240 

            179 737,00 грн. ФОП «Бешенцев В.Л.(  Благоустрій населених пунктів: облаштування 

скверу імені  І.Виговського по вул. Коновальця). 

1350,00 грн. КП «Капітальне будівництво»( виготовлення кошторисної документації 

(дефектний акт):Благоустрій населених пунктів по вул. Калуська,7 в м. Бурштин). 

1350,00 грн. КП «Капітальне будівництво»( виготовлення кошторисної документації 

(дефектний акт):Благоустрій території бля нового кладовища вул. Нова в. м. Бурштин. 

            1076,00 грн. КП «Капітальне будівництво»(проведення технічного нагляду: 

Благоустрій населених пунктів: в зоні зелених насаджень по вул. Міцкевича м. Бурштин. 

            КПК 0110180  

            Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків. 

КЕКВ 2240 

12 840,00 грн. ФОП Кохан Г.М.( одноразове харчування під час проведення заходу). 

КПК 0117461 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади 

            КЕКВ 2240 

            30 260,00грн. ПП «Магістраль-ІФ».(поточний ремонт дорожнього покриття по вул.  

Петлюри від будинку №16 до вул.О. Басараб м.Бурштин.) 

83 991,31грн. ПП «Шляховик» (проведення технічного нагляду:Експлуатаційне 

утримання автомобільної дороги по вул. Стефаника в м. Бурштин). 

47 245,42грн. ПП «Шляховик» (проведення технічного нагляду:Експлуатаційне 

утримання автомобільної дороги по вул. Проектна в м. Бурштин). 

88 055,10грн. ПП «Шляховик» (проведення технічного нагляду:Експлуатаційне 

утримання автомобільної дороги по вул. Липова в м. Бурштин). 



1350,00грн. КП «Капітальне будівництво» (виготовлення кошторисної документації- 

Утримання вулично-шляхової мережі по вул. Нова (нове кладовище) м. Бурштин. 

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

громади» 

КЕКВ 2210 

28 800,00 грн. ПП Попадюк І.Р. (накопичувач  HDDSATA 8.0). 

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

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

  3.В.о.Головному бухгалтеру 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 


