
УКРАЇНА
Бурштинська міська рада

Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 28.12.2022 м. Бурштин № 655

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 Благоустрій населених пунктів
КЕКВ 2240
ріш. № 04/40-22 від 25.10.2022 р.
48 684,00 грн. ФОП Тимошик М. Г. (Благоустрій населених пунктів: с. Різдв’яни вул.

Шевченка)
КПК 0117461
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської

міської територіальної громади
КЕКВ 2240
ріш. № 04/40-22 від 25.11.2022 р.
105 000,00 грн. ФОП Пізь О.М. (утримання вулично-шляхової мережі по вул. Над

Протоком в м. Бурштин)
1 090,00 грн. КП « Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» ( технічний

нагляд: утримання вулично-шляхової мережі по вул. Бандери в м. Бурштин).
4 643,00 грн. . КП « Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» ( технічний

нагляд: утримання вулично-шляхової мережі по вул. Шевченка в с. Старий Мартинів).

КПК 0110150 Програма фінансового забезпечення апарату управління
Бурштинської міської ради.

КЕКВ 2240
4 573,00 грн. КП « Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» (технічний

нагляд: поточний ремонт (заміна вікон) в ПК «Прометей» вул. Міцкевича,47 м. Бурштин).
ріш. № 03/40-22 від 25.11.2022 р.
68 220,00 грн. ТзОВ «ВК-МЕБЛІ» (придбання крісел).

КПК 0117693 Програма залучення інвестицій в економіку Бурштинської міської
територіальної громади на 2021-2025 роки.

КЕКВ 2240



ріш. 29/2-20 від 11.12.2020 р.
45 500,00 грн. ГО «Агенція сталого розвитку «АСТАР» (консультаційно-аналітичні

послуги)

КПК 0118240 Програма підтримки Збройних Сил України на 2022-2024 роки.
КЕКВ 2210
ріш. виконавчого комітету № 179 від 15.09.2022 р.
31 200,00 грн. ПП Нестеренко В. М. (придбання запчастин для ремонту автомобіля

(шини))
12 200,00 грн. ПП Нестеренко В. М. (придбання запчастин для ремонту автомобіля

(шини))
45 800,00 грн. ПП Нестеренко В. М. (придбання запчастин для ремонту автомобіля

(шини))

КПК 0110180 Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та
інших видатків, пов’язаних з діяльністю Бурштинської міської ради на 2021-2025 роки.

КЕКВ 2240
ріш. № 08/9-21 від 02.02.2021 р.
25 080,00 грн. ФОП Петрів О. Л. (одноразове харчування підчас проведення заходу)
КПК 0110180 Програми фінансового забезпечення ЦНАПу Бурштинської міської

ради
КЕКВ 2240

1 392,00 грн. ДП «Національні інформаційні системи»(послуги зі здійснення
реєстрації підписувача в Автоматизованій системі клаліфікаційного надавача електронних
довірчих послуг).

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


