Проєкт рішення
№_2298

від 30.11.2020
Про втрату чинності рішення
Бурштинської міської ради
від 29 листопада 2016 року № 04/20-16
«Про здійснення допорогових закупівель товарів,
робіт і послуг за кошти місцевого бюджету»

Керуючись статтями ч.4 ст.3, ст.9 Закону України ««Про внесення змін до Закону
України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо
вдосконалення публічних закупівель» №114-IX від 19.09.2019 року» (далі - Закон), які
визначають правовий статус, загальні організаційні та процедурні відносини, пов'язані із
сферою публічних закупівель, ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», врахувавши рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування
соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, постійної
комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту,
беручи до уваги зміни у чинному законодавстві у сфері публічних закупівель, міська рада
вирішила:
1. Рішення Бурштинської міської ради від 29 листопада 2016 року № 04/20-16 «Про
здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевого
бюджету» вважати таким, що втратило чинність.
2. Виконавчому комітету Бурштинської міської ради, структурним підрозділам міської
ради із статусом юридичної особи, комунальним підприємствам, установам та
організаціям, які фінансуються з місцевого бюджету здійснювати закупівлю товарів,
робіт та послуг згідно з вимогами ч.3 ст.3 Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України
щодо вдосконалення публічних закупівель» №114-IX від 19.09.2019 року».
3. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на відділ економіки і
промисловості (М.Назар).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
згідно покладених обов'язків та голову постійної комісії з питань прав людини,
законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Володимира Федорняка.
Міський голова

Василь Андрієшин

Автор проекту:
Нач. відділу економіки і промисловості

М.Назар

Перший заступник міського голови

Р.Стасько

Нач. фінансового відділу

О.Петровська

Гол. спеціаліст юридичного відділу

А.Пергельський

Секретар ради

Р.Іванюк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Бурштинської міської ради
«Про втрату чинності рішення Бурштинської міської ради
від 29 листопада 2016 року № 04/20-16 «Про здійснення допорогових закупівель
товарів, робіт і послуг за кошти місцевого бюджету»
1. Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про втрату чинності
рішення Бурштинської міської ради від 29 листопада 2016 року № 04/20-16 «Про здійснення
допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевого бюджету» на засідання
сесії міської ради є відділ економіки і промисловості виконавчого органу Бурштинської
міської ради.
2. Розробником проекту рішення та відповідальною особою за супровід даного проекту
рішення є начальник відділу економіки і промисловості Назар Марія Степанівна.
3. Обгрунтування прийняття рішення.
ч.4 ст.3 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та
деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель”» від
19 вересня 2019 року № 114-ІХ (далі – нова редакція Закону) трактує про те, що відносини,
пов’язані із сферою публічних закупівель, регулюються виключно цим Законом і не можуть
регулюватися іншими законами, крім випадків, встановлених цим Законом. Зміни до цього
Закону можуть вноситися виключно законом про внесення змін до цього Закону.
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких
інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19
вересня 2019 року № 114-ІХ (далі – нова редакція Закону) набрав чинності 20 жовтня 2019
року, введено в дію 19 квітня 2020 року щодо вдосконалення публічних закупівель, усуненні
невідповідностей норм законодавства і роботи електронної системи.
Цим Законом Закон «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII
викладається у новій редакції і впроваджуються значні нововведення у сфері закупівель
товарів, робіт, послуг. У новій редакції Закону зафіксували такі нововведення: спрощені
закупівлі. Згідно із Законом з 19 квітня 2020 року замість допорогових закупівель вводиться
спрощена процедура закупівель.
Відповідно до ч.3 ст.3 у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не
перевищує 50 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення
публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі
електронні каталоги для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без
використання електронної системи закупівель замовник обов’язково оприлюднює в
електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону звіт про договір про
закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.
Головна вимога - дотримання основних принципів публічних торгів, які повинні бути
відкритими, чесними, доцільними, під час них потрібно забезпечити добросовісну
конкуренцію та однакові умови для всіх учасників.
4. Правові аспекти.
У цій сфері правового регулювання діє Конституція, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про публічні закупівлі" та інші нормативно-правові
акти, розроблені на його виконання.
Начальник відділу економіки і промисловості

М.Назар

