
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 17.02.2023                                                м. Бурштин                                          №  38 

 

 

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 2023 рік» № 03/42-22 від 22.12.22 року  

1. Виділити кошти на  фінансування  товарів, робіт та послуг, а саме:   

КПК 0110150 Програма фінансового забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради  

КЕКВ 2210 

1400,00 грн. ФОП Попадюк І.Р. ( картридж) 

900,00 грн. ФОП Попадюк І.Р. ( картридж) 

1470,00 грн. ФОП Попадюк І.Р. ( накопичувач SSD) 

КЕКВ 2240 

2000,00 грн. УП охорони в Івано-Франківській обл. ( охорона приміщення) 

5228,74 грн. ДП Украінські спеціальні системи ( за користування захищеним каналом) 

4650,00 грн. ФОП Єфімович Н.В ( заправка та відновлення катріджа) 

КПК 3230 Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану 

КЕКВ 3110 

73080,00 грн. ТзОВ «Теплотехно» ( підготовка до опалювального сезону: придбання 

котла для будівлі, для проживання внутрішньо-переміщених осіб) 

КПК 0116030 Програма надання ритуальних послуг та утримання кладовищ в 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2021-2025 рр. 

КЕКВ 2240 
194326,00 грн. ФОП Семеген М.М. ( послуги з поточного ремонту по вул. Вітовського 

в с. Задністрянське) 

КЕКВ 2210 

75690,00 грн. ФОП Лисий В.Я. ( придбання світлодіодної перетяжки) 

КПК 0118110 Комплексна цільова програма розвитку цивільного захисту на 

2021-2025рр 

118878,00 грн. ТзОВ «МП-Будсервіс» ( ремонт та облаштування споруд цивільного 

захисту (укриття та пункту обігріву в м. Бурштин по вул. Стуса) 

 

 



КПК 0118240 Програма фінансування мобілізаційних заходів населення та 

заходів з територіальної оборони на 2021-2023 роки 

КЕКВ 2210 

45800,00 грн. ФОП Нестеренко ( придбання запчастин для ремонту автомобіля(шини)) 

2. Начальнику фінансового відділу міської ради О.Петровській виділити кошти на  

фінансування робіт, товарів та послуг  згідно п.1 даного розпорядження. 

  3. 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 


