
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 26.12.2022                                            м. Бурштин                                             №  634 

 

 

 

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:   

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 : благоустрій населених пунктів: відновлення дорожнього 

покриття по вул. Стуса 8, Бурштин) 

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

кошторисної документації утримання вулично-шляхової мережі по вул. Стуса,8 в м. 

Бурштин) 

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

кошторисної документації утримання вуличної-шляхової мережі по вул. Коновальця в м. 

Бурштин) 

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

кошторисної документації: утримання вулично-шляхової мережі по вул. Стрільців в м. 

Бурштин) 

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

кошторисної документації утримання вулично-шляхової мережі по вул. Міцькевича в 

м.Бурштин) 

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

кошторисної документації утримання вулично-шляхової мережі по вул. Бандери м.Бурштин) 

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

кошторисної документації утримання вулично-шляхової мережі по вул. Калуська в 

м.Буштин) 

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

кошторисної документації утримання вулично-шляхової мережі поточний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Бандери, Калуська м. Бурштин) 



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

кошторисної документації утримання вулично-шляхової мережі по вул.В.Стуса 5,7,9) 

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 


