
                                                                                  
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 червня 2019 року                                                                                             № 05/76-19 

м.Бурштин 

 

Про затвердження в новій редакції  

Положення щодо здійснення допорогових 

закупівель 

 

           З метою впорядкування та підвищення контролю щодо дотримання Положення 

щодо допорогових закупівель, затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 

№03/20-16 із змінами, керуючись ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», наказами ДП «Прозорро» № 10 від 19.03.2019, №11 від 20.03.2019 «Про 

затвердження Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі 

здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 

3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», врахувавши рекомендації 

постійних депутатських комісій, міська рада  

 

вирішила: 

 

1.Затвердити Положення щодо допорогових закупівель  в новій редакції згідно 

додатку, що додається. 

2.Розпорядникам бюджетних коштів  із статусом юридичної особи, комунальним 

підприємствам, установам та організаціям дотримуватись вимог даного Положення щодо 

допорогових закупівель. 

3.Організацію виконання даного рішення покласти на керівників розпорядників 

бюджетних коштів, комунальних підприємств, установ та організацій. 

4.Рішення міської ради вважати такими, що втратили чинність: від 29 листопада 

2016 року № 03/20 -16 «Про затвердження Положення щодо проведення допорогових 

закупівель» із змінами до Положення щодо допорогових закупівель:  від 28 лютого 2017 

року № 07/24–17,  від 31 березня 2017 року № 02/28 – 17,   від 23 травня 2017 № 03/31-17,  

від 31 липня 2017 року № 05/35-17, від 31 липня 2017 року № 06/35-17,  від 29 вересня 

2017 року №18/36-17, від 23 лютого 2018 року №09/46-18, від 30 березня 2018 №14/49-18, 

від 26 квітня 2018 №01/52-18, від 31 липня 2018 року №07/57-18, від 28 вересня 2018 року 

№09/60-18, від 22 лютого 2019 року №02/68-19, від 27 березня 2019 року №05/70-19, від 

29 травня 2019 року №02/74-19. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку В.Рика та заступників міського голови відповідно до 

розподілених функціональних обов’язків.  

 

 

Міський голова                                                                       Роксолана Джура 


