
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

Від 14.12.2022                                          м. Бурштин                                     № 610 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

на 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. Повернути  кошти що були виділені на  фінансування  товарів, робіт та послуг, а саме:   

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської МТГ 

на 2021-2025рр. 

КПК 0117461 

КЕКВ 2240 

1350,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради  ( виготовлення 

кошторисної документації утримання вулично-шляхової мережі по вул. Шевченка в с.Старий 
Мартинів) 

1350,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради  ( виготовлення 

кошторисної документації утримання вуличної-шляхової мережі по вул. Стуса,6 в м. 
Бурштин) 

1350,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради  ( виготовлення 
кошторисної документації: утримання вулично-шляхової мережі по вулицях с. Демянів) 

1123,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради  ( проведення 

технагляду: утримання вулично-шляхової мережі: по вул. Шухевича 2-А м. Бурштин) 
322,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради  ( проведення 

технагляду: утримання вулично-шляхової мережі: поточний ремонт дорожнього покриття по 
вул.Басараб, Міцькевича в м.Бурштин) 

305,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради  ( проведення 

технагляду: утримання вулично-шляхової мережі: поточний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Шевченка в с. Тенетники) 

1350,00 грн. КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради  ( виготовлення 
кошторисної документації :поточний ремонт та технічне обслуговуванння техніки, 
теханізмів, локальної мережі, охоронної сигналізації, систем вентиляції, технічного 

обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-,водо- 
електо-, газопостачання КП КНП СК Бурштин) 

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



  3. В.о. головного бухгалтера 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 


