
Витяг із Положення  про допорогові закупівлі  із 01.01.2017р. 

 

 

3. Сфера застосування  Положення 

          3.1. Це Положення застосовується для закупівлі товарів, робіт та послуг із  

використанням  електронної   системи   закупівель, очікувана вартість яких, з урахуванням 

рішення міської ради  (№ 04/20-16 від 29.11.16р.) починається від 3000,00 грн. для товарів 

та послуг та 5000,00 грн. для робіт, але не перевищує межі, встановлені Законом. 

 

           3.2. Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів, робіт та 

послуг:  

 - стосовно яких відсутня конкуренція на відповідному ринку,  внаслідок чого  закупівля  

може  бути  проведена  лише  у  одного  постачальника,  за  відсутності при цьому 

альтернативи;  

 - стосовно яких замовником було двічі опубліковано оголошення про проведення 

закупівель внаслідок відсутності пропозицій від учасників;  

 - у  разі  здійснення  закупівель,  пов’язаних  із попередженням або ліквідацією наслідків 

аварійних та надзвичайних ситуацій; 

- послуги з організації концертних програм та театральних вистав з нагоди державних, 

міських свят та знаменних дат; 

 - товарів, робіт і послуг, пов’язаних із участю посадових осіб Бурштинської міської ради 

та її виконавчого органу у загальноміських офіційних заходах з нагоди державних, 

міських свят та знаменних дат; 

-  проведення культурно-мистецьких акцій, інформаційно- просвітницьких заходів 

(виставки, виступи художніх колективів, конференції); 

- проведення учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій, міжгалузевих та спортивних 

заходів тощо; 

- обслуговування та аварійні роботи мереж централізованого опалення, гарячого і 

холодного водопостачання, каналізації, електричних мереж, вивезення сміття, ліквідація 

стихійних сміттєзвалищ, обслуговування міського фонтану та громадських туалетів, 

ліфтового господарства; 

 -  роботи та послуги виконавцями яких є профільні комунальні підприємства: 

- КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради»; 

- КП «Житловик»:  встановлення та розбирання новорічної ялинки, автогрейдерні 

послуги, послуги по обслуговуванню доріг, заходи з озеленення; 

-  банківських послуг, адміністративних послуг, комунальних послуг, послуг Інтернету; 

- з розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських операцій; 

- обслуговування комп’ютерної мережі та оргтехніки відділу Державного реєстру 

виборців міської ради ( безпосередньо через гарантійне обслуговування Державного 

реєстру України від ДП «Коніка Мінолта Україна»); 

- заходи охорони та пожежної сигналізації відділу Державного реєстру виборців міської 

ради; 

- додаткові угоди, заключені до договорів; 

- послуги на право користування аналітично-інформаційною системою «Місцеві 

бюджети рівня міста, району «2006»; 

- послуги програмного забезпечення «Парус», «Медок»; 

- послуги інформаційного забезпечення сайту міської ради та сайту відділу освіти; 

- послуги охорони об’єктів; 

- послуги зв’язку (Укрпошта), придбання марок, конвертів; 

- послуга дератизації та дезінфекції; 

- транспортні послуги відділу освіти і науки (перевезення дітей транспортом МНВК 

м.Бурштина); 



- повірка та придбання вогнегасників; 

- придбання шкільної документації та документів про освіту; 

- придбання підручників для ЗНЗ на умовах спів фінансування до державного 

бюджету для повного забезпечення; 

- продукти згідно закупівельних актів у населення (яблука, груші, виноград, 

сухофрукти, ревінь, квашені огірки, мед натуральний, яйця). 

-    наркотики; 

-    препарати для наркозу; 

-    прекурсори; 

-    медикаменти для надання невідкладної (ургентної) допомоги; 

-    медична документація та ліцензовані програми. 

  

            3.3. Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється відповідно до Додатку  

до річного плану закупівель розпорядниками бюджетних коштів, установи,  

організацій та змін до нього.  

 

       3.4. Перелік товарів та послуг, на які поширюється  застосування системи 

електронних державних закупівель ProZorro: 

-  придбання підручників для ЗНЗ за кошти міського бюджету згідно вимог Міносвіти; 

- молочна продукція (молоко, сметана, масло, сир-творог, кефір, йогурти); 

- овочі та фрукти; 

- хліб та хлібобулочні вироби, печиво; 

- рибна продукція; 

- спеції (цукор ванільний, лимонна кислота, дріжджі, лавровий лист, сухарі 

панірувальні, крохмаль); 

- соки; 

- яловичина; 

- сардельки; 

- філе куряче; 

- печінка; 

-    придбання медикаментів та перев’язочних матеріалів  

  

  

  


