
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Від 13.12.2022                    м. Бурштин                                  № 602 

 

 

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 0117130 

Програма у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської 

міської територіальної громади» 

            КЕКВ 2240 

            24 000,00 грн ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою» (розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населеного пункту с. Куропатники Бурштинської міської ради Івано-Франківської області) 

            49 896,00 грн  ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою» (розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населеного пункту с. Старий Мартині, с. Різдв’яни Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області) 

             49 896,00 грн  ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою» (розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населеного пункту с. Слобода, с. Озеряни Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області) 

              49 993,00 грн ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою» (розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населеного пункту с. Тенететни, с. Новий Мартинів Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області) 

              49 993,00 грн ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою» (розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населеного пункту с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області) 

              6 210,00 грн ФОП Піщак О. Д. (проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення наданої в оренду фізичній особі-підприємцю 

Петрів Ользі Любомирівні) 

              30 380,00 грн ФОП Піщак О. Д. (проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення наданої  в оренду ТОВ «БІОС-

КОМП’ЮТЕР») 

 

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. 

 

 

  Секретар ради                                                                                                Роман ІВАНЮК                                                                                            


