
                                                                                             
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                                                  

 

 Від  23 лютого 2018 року                                                                                         №  09/46-18 

м. Бурштин 

 

 

Про внесення змін до Положення  

щодо проведення допорогових закупівель,  

затвердженого рішенням міської ради 

від 29.11.2016 №03/20-16  

 

  

         Керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до рішення міської ради від 29.11.2016  № 04/20-16 «Про здійснення 

допорогових закупівель товарів і послуг за кошти місцевого бюджету», врахувавши 

рекомендації депутатських комісій ради,  міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Доповнити  п.3.2 Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016  №03/20-16 «Про затвердження 

Положення щодо проведення допорогових закупівель»:   

 

- аварійний ремонт та придбання запчастин до службового транспортного засобу міської 

ради, центральної міської лікарні, відділу освіти і науки; 

- робочий проект по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулицях, коригування 

та експертиза робочого проекту;  

-   проведення експертного обстеження, технічного огляду ліфтів; 

-   капітальний ремонт ліфтів; 

- підключення ЦНАП до Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) – 

організація захищених каналів зв’язку ДМС для доступу до підсистеми оформлення 

документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу, підключення до 

ЄДДР Державної міграційної служби України через базу Національної системи 

конфіденційного зв’язку (НСКЗ); 

- забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 

їх числа, які його не мають або втратили з незалежних від них причин, потребують їх 

покращення ( придбання житла, як спів фінансування); 

- капітальний ремонт доріг на 2018 рік (спів фінансування); 



- послуги по обслуговуванню, повірці та ремонту медичного обладнання, ліфтового 

обладнання, лічильників обліку електроенергії, природного газу, тепло- та 

водопостачання; 

- послуги щодо проведення спортивних заходів, спартакіад школярів, придбання різного 

роду інвентаря (як спортивного, так і матеріали для виготовлення макетів авіа апаратів), 

форми, придбання професійної переносної акустичної системи для належної організації та 

проведення спортивних заходів міста, транспортне перевезення спортсменів для участі в 

змаганнях, а також оплата для забезпечення їх участі у різного рівня спортивних змагань, 

поліпшення матеріальної бази відповідно заходів Програми «Про затвердження міської 

цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури і спорту м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2018-2021 роки» за наступними позиціями:  

- футбольна команда «Євробуд»;  

 - міська команда з волейболу «Зелені Дракони»;  

 - молодіжна секція з боксу;  

-  авіамодельний гурток;  

-  федерація вільної боротьби;   

- ДЮСШ з веслування на байдарках і каное;   

- вело-клуб «Бостон байк»;  

- волейбольна команда Західрембуд;  

-  ГО НФК «Бурштин»; 

- міська федерація футболу; 

- проведення спортивних заходів, спартакіад  в т.ч.: послуги транспортного перевезення,  

придбання спортінвентаря, придбання подарунків/грамот для нагородження команд,  

грошове нагородження, закупівля спортивної  форми;  

- організація культурно-екскурсійного і транспортного обслуговування пільгових груп 

дітей під час канікул. Придбання необхідного інвентаря (палатки, спальні мішки, казанки, 

карімати) для активного відпочинку дітей та молоді Забезпечення функціонування 

пришкільного спортивного табору (підстава: Програма «Оздоровлення і відпочинку дітей 

та учнівської молоді м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2021»); 

 - забезпечення підготовки інформаційно-методичних матеріалів для організації таборів з 

метою проведення змістовного дозвілля дітей та молоді (проведення табору ГО «Просвіта 

Молода»); 

- забезпечення транспортування, організація харчування дітей та молоді, які потребують 

особливої уваги та обдарованих дітей, дітей учасників АТО в табори оздоровлення та 

відпочинку, різного роду форуми, навчання та інші; 

- організація заходів з сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, виховання 

почуття громадянської самосвідомості та патріотизму (подарунки) (підстава: Програма 

«Молодь Бурштина на 2017-2020рр.). 

2.  Контроль за виконанням покласти на голову комісії з бюджету та економічного 

розвитку В.Рика, першого заступника міського голови В.Гулика, головного бухгалтера 

виконавчого органу міської ради І.Федунків. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Роксолана Джура 


