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№ 04/20-16

Про здійснення допорогових
закупівель товарів, робіт і
послуг за кошти місцевого бюджету
З метою забезпечення максимальної прозорості та відкритості закупівель товарів,
робіт та послуг, ефективності використання та економії бюджетних коштів, розширення
реальної конкуренції при здійсненні закупівель за кошти міського бюджету та
покращення бізнес-середовища, відповідно до частини 1 статті 2 Закону України “ Про
публічні закупівлі ”, постанови КМУ від 24.02.2016 №166 « Про затвердження порядку
функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних
майданчиків», Порядку здійснення допорогових закупівель,затверджених Наказом
Державного Підприємства Зовнішторгвидав України від 13.04.2016 № 35, враховуючи
висновки постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку, керуючись
ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
вирішила:
1.
Виконавчому комітету Бурштинської міської ради, структурним підрозділам
міської ради, із статусом юридичної особи, а також усім комунальним підприємствам,
установам та організаціям, які фінансуються з міського бюджету зокрема КП «Житловик»,
КО «Бурштинська центральна міська лікарня», КП «Капітальне будівництво
Бурштинської міської ради» здійснювати усі закупівлі, за якими вартість предмета
закупівлі дорівнює або перевищує 3 тисячі гривень для товарів та послуг і 5 тисяч
гривень для робіт через систему електронних закупівель ProZorro (http://prozorro.gov.ua)
починаючи з 01.01.2017.
2.
Дозволити виконавчому комітету Бурштинської міської ради, структурним
підрозділам міської ради, із статусом юридичної особи, а також усім комунальним
підприємствам, установам та організаціям, які фінансуються з міського бюджету зокрема
КП «Житловик», КО «Бурштинська центральна міська лікарня», КП «Капітальне
будівництво Бурштинської міської ради» здійснювати закупівлі товарів та послуг в межах
бюджетних асигнувань на січень місяць 2017 року (за одноразовими договорами).
3.
Відділу економіки і промисловості міської ради (М.Назар) розробити та надати на
затвердження раді положення про здійснення допорогових закупівель з врахуванням п.1
даного рішення до прийняття бюджету на 2017 рік.

4.
Рішення ради №08/06-16 від 28.01.2016 «Про впровадження пілотного проекту
системи електронних закупівель» вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2017 .
5.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань
бюджету та економічного розвитку Володимира Рика, головного бухгалтера Іванну
Федунків та начальника відділу економіки і промисловості Назар Марію.

Міський голова

Роксолана Джура

