
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 13.12.2022                              м. Бурштин                                           № 605 

 

 

Про фінансування робіт та послуг 

Програми природоохоронних заходів  

з охорони навколишнього природного середовища  

по Бурштинській міській раді 

 

             Відповідно до п. 13, 20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись рішеннями міської ради « Про  бюджет Бурштинської міської 
територіальної громади на 2022рік»№01/25-21від24.12.21року                                                                  

            1.Виділити кошти на  фінансування  товарів, робіт та послуг, а саме:   
КФК 118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  

            ріш.№01/27-22 від 04.02.2022р. 

            КЕКВ 2240 

            48 848,40 грн. КП «Житлово-експлуатаційне господарство» (заходи з захисту 

підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. Січових Стрільців, 3 м.Бурштин). 
            48 553,20 грн. КП «Житлово-експлуатаційне господарство» (заходи з захисту 
підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. Січових Стрільців, 11 м.Бурштин).  

ріш.№ 13/36-22 від 30.06.2022 

1 350,00 грн. КП «Капітальне будівництво» - виготовлення кошторисної документації 

(дефектий акт): (проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, небезпечних 
геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу 
на території і об’єкти: по вул. Шевченка, І. Франка  в с. Тенетники). 

4062,00 грн. КП «Капітальне будівництво» - проведення технічного нагляду: 
(проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і 
об’єкти: по вул. Сагайдачного в м. Бурштин). 
             1350,00 грн. КП «Капітальне будівництво»- виготовлення кошторисної документації 

(дефектий акт): (розроблення, технології, організації виробництва та застосування  
матеріалів, використання методів та впровадження технології, що забезпечують запобігання 

виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення  атмосферного 
повітря: проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергозберігаючих вікон та 
дверей по вул. Міцкевича, 47 в м. Бурштин). 

           287 053,00 грн. ФОП Шеркунов І.В. (проведення заходів з захисту від підтоплення і 
затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: по вул. 
Шевченка, І. Франка в с.Тенетники). 



167 100,00 грн.  ТзОВ «Будівельна компанія «Пріма Корп» (розроблення, технології, 
організації виробництва та застосування  матеріалів, використання методів та впровадження 
технології, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення 

факторів забруднення  атмосферного повітря: проведення ресурсозберігаючих заходів зі 
встановлення енергозберігаючих вікон та дверей по вул. Міцкевича, 47 в м.Бурштин). 

22 404,00 грн. ТзОВ «Будівельна компанія «Пріма Корп» (розроблення, технології, 
організації виробництва та застосування  матеріалів, використання методів та впровадження 
технології, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення 

факторів забруднення  атмосферного повітря: проведення ресурсозберігаючих заходів зі 
встановлення енергозберігаючих дверей по вул. Міцкевича, 47 в м.Бурштин).  

 

ріш. виконавчого комітету №220 від 31.10.2022р. 
            46 640,00 грн. ФОП Шеркунов І.В. (ліквідація фільтруючих накопичувачі стічних вод 

з метою відвернення чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод – вул. 
Стуса,13 в м. Бурштин. 

            

            ріш.№ 05/37-22 від 26.08.2022 

146 136,00 ФОП Семеген М.М. (Благоустрій населених пунктів: озеленення  по 

вул.Міцкевича,6 м. Бурштин). 
           

            ріш. виконавчого комітету №183 від 29.09.2022р. 

            192 738,00 грн. ФОП Шеркунов І.В. (проведення заходів з захисту від підтоплення і 
затоплення, небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого 

рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: по вул. Т.Шевченка в м. Бурштин). 
            1 350,00 грн. КП «Капітальне будівництво» - виготовлення кошторисної документації 

(дефектий акт): (проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, небезпечних 
геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу 
на території і об’єкти: по вул. Шевченка, м. Бурштин). 

            
            КЕКВ 3142 

            199 980.00 грн. КП «Житловик» (реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: 
гідродинамічне очищення трубопроводів каналізаційних мереж та колодязів по вул. Січових 
Стрільців м. Бурштин (аварійні роботи). 

            199 950,00 грн. КП «Житловик» (реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: 
гідродинамічне очищення трубопроводів каналізаційних мереж та колодязів по вул. 

Коновальця м. Бурштин (аварійні роботи). 
          
           ріш. виконавчого комітету №130 від 29.07.2022р. 

           КЕКВ 2240 

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

(дефектий акт): (проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, небезпечних 
геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу 
на території і об’єкти: по вул. Міцкевича). 

          

          ріш.№ 13/36-22 від 30.06.2022 

          КЕКВ 3142 
          135 298,00 грн. ФОП Хацевич В.І (реконструкція каналізаційних мереж і споруд на 
них: гідродинамічне очищення трубопроводів каналізаційних мереж та колодязів по вул. 

Січових Стрільців, 20 м. Бурштин (аварійна промивка мереж).  
           

           2. Начальнику фінансового відділу міської ради Ользі Петровській виділити кошти на  
фінансування робіт, товарів та послуг  згідно п.1 даного розпорядження. 



 3. В.о.  Головному бухгалтеру  бухгалтерської служби міської ради  Лілії 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 


