
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від О-  ̂ . о  & м. Бурштин № 4-5 /  Г ? ?  с~

Про впровадження пілотного проекту 
системи електронних закупівель

На виконання рішення сесії міської ради № 08/06-16 від 28.01.2016 року «Про 
впровадження пілотного проекту системи електронних закупівель»:

1. Впровадити із 01 лютого 2016 р. пілотний проект застосування системи електронних 
закупівель у виконавчому органі Бурштинської міської ради та її структурних підрозділах, 
які є самостійними юридичними особами та в бюджетних установах, комунальних 
організаціях, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету та субвенції з 
державного бюджету згідно рішення сесії міської ради № 08/06-16 від 28.01.2016 року 
«Про впровадження пілотного проекту системи електронних закупівель», що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради, установам та організаціям, які 
фінансуються з міського бюджету та субвенції з державного бюджету проводити 
електронні закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість яких не перевищує межі, 
встановлені законами України «Про здійснення державних закупівель» та «Про 
особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» згідно 
рішення сесії міської ради № 08/06-16 від 28.01.2016 року «Про впровадження пілотного 
проекту системи електронних закупівель».

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова Роксолана Джура



Б урш тинська  міська рада 
Івано-Франківської області

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Від 28 січня 2016 р. № 08/06 - 1
м. Бурштин

Про впровадження пілотного проекту 
системи електронних закупівель

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стратегієк 
розвитку інформаційного суспільства в Україні, схваленої розпорядженням Кабінет} 
Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р, розпорядженням Кабінету Міністрів 
України «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних 
закупівель товарів» від 20.05.2015 № 501-р., з метою підвищення рівня прозорості, 
відкритості та попередження корупції в сфері державних закупівель та формування 
конкурентного середовища, врахувавши рекомендації депутатських комісій ради, міська 
рада

виріш ила:

1. В провадити, пілотний проект застосування системи електронних закупівель у 
виконавчому органі Бурштинської міської ради та структурних підрозділах міської ради, 
які є самостійними юридичними особами та бюджетних установах, організаціях, які 
фінансуються за рахунок коштів міського бюджету (субвенції з державного бюджету) 
згідно Порядку, що додається.
2. Затвердити Порядок застосування системи електронних закупівель розпорядниками 
бюджетних коштів на фінансуванні міського та державного бюджетів, очікувана вартість 
закупівлі яких не перевищує «уму, визначену статтею 2 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» згідно з додатком.
3. Керівникам структурних підрозділів міської ради, які є самостійними юридичними 

особами:
'"3.1. провести дії, спрямовані на підключення до системи електронних закупівель товарів, 
робіт та послуг, вартість яких не перевищує межі, встановлені законами України «Про 
здійснення державних закупівель» та «Про особливості здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності»;
3.2. за результатами аналізу підготувати пропозиції щодо подальшого впровадження 
процедури електронних закупівель;
3.3. створити комісію з електронних закупівель по розгляду питань, пов’язаних із 
впровадженням, здійсненням закупівель товарів, робіт і послуг, очікувана вартість 
закупівлі яких не перевищує суму, визначену статтею 2 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на розпорядників коштів та голову 
комісії з питань законності та етики Л.Горвата .

М і є к к і і й гол о в а Роксолана Джура


