УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківськоїобласті
СЬОМЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28 лютого 2017 року
м.Бурштин

№ 07/24 - 17

Про внесення змін до Положення
щодо проведення допорогових закупівель,
затвердженого рішенням міської ради
від 29.11.16. №03/20-16
Керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рішення міської ради від 29.11.16 № 04/20-16 «Про здійснення допорогових
закупівель товарів і послуг за кошти місцевого бюджету», Законом України «Про оренду
державного та комунального майна», ст.128 Земельного кодексу України, врахувавши
рекомендації депутатських комісій ради, міська рада
вирішила:
1. Доповнити п.3.2 Положення щодо проведення допорогових закупівель, затвердженого
рішенням міської ради від 29.11.16р. №03/20-16 «Про затвердження Положення щодо
проведення допорогових закупівель»:
1.1. послуги з проведення незалежної оцінки суб’єктами оціночної діяльності, які були
обрані переможцями із числа учасників конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності;
1.2. послуги з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які
підлягають продажу на земельних торгах (аукціонах);
1.3. виготовлення звіту про технічний стан внутрішньогосподарських меліоративних
систем на площі 6 га в урочищі «Пасовище» та під забудованими землями ( авторські
права на проектну документацію);
1.4. послуги по обслуговуванню міської системи централізованого оповіщення – 5 000,0
грн. (підстава: «Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту
м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020рр.»);
1.5. послуги виготовлення електронного ключа для підключення до баз даних НАІС –
4 000,0 грн. (підстава: Програма функціонування Центру надання адміністративних
послуг м.Бурштина на 2017 рік);

1.6. забезпечення науково-методичної, педагогічної преси, довідково-інформаційної
літератури для навчальних закладів та шкільних бібліотек – 10 000,0 грн. (підстава: Про
затвердження Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 2017 рік);
1.7. послуги техогляду та страхування транспортних засобів та водіїв;
1.8. послуги по благоустрою льодової арени (КП «Житловик») – 10 000,0 грн.;
1.9. 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 згідно заходів Програми
«Про затвердження міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури і
спорту м.Бурштин та с.Вигівка на 2017 рік» за наступними позиціями
1. Футбольна команда «Євробуд» - 3,0 тис.грн.
2. Міська команда з волейболу «Зелені Дракони» - 4,0 тис.грн.
3. Молодіжна секція з боксу - 3,0 тис.грн.
4. Авіамодельний гурток - 3,0 тис.грн.
5. Гурток вільної боротьби – 22,0 тис.грн.
6. ДЮСШ з веслування на байдарках і каное - 3,0 тис.грн.
7. Вело-клуб Бостон байк – 3,0 тис.грн.
8. Волейбольна команда Західрембуд – 10,0 тис.грн.
9. НФК «Бурштин» - 50,0 тис.грн.
10. Проведення спортивних заходів, спартакіад – 14,0 тис.грн.
в т.ч.: - послуги транспортного перевезення – 2,0 тис.грн.
- придбання спортінвентаря – 4,0 тис.грн.
- придбання подарунків/грамот для нагородження команд – 5,0 тис.грн.
- грошове нагородження – 3,0 тис.грн.
11. Закупівля спорт форми – 10,0 тис.грн.
1.10. Надання фінансової підтримки для покращення статутної діяльності ГО «Ветеранів
України» «Політв'язнів та репресованих», ГО «Учасників АТО», культурнопросвітницького товариства «Дзвін» (придбання сценічного одягу, канцтоварів, тощо,
транспортні витрати) згідно міських цільових Програм.
1.11. Закупівля знеболюючих препаратів для проведення спортивних заходів.
1.12. Організація культурно-екскурсійного і транспортного обслуговування пільгових
груп дітей під час канікул – 7,0 тис.грн.
Придбання необхідного інвентаря (палатки, спальні мішки, казанки, карімати) для
активного відпочинку дітей та молоді – 5,0 тис.грн.
Забезпечення функціонування пришкільного спортивного табору – 8,0 тис.грн.
(підстава: Програма «Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді м.Бурштин та
с.Вигівка на 2017р.»)
1.13. Забезпечення підготовки інформаційно-методичних матеріалів для організації
таборів з метою проведення змістовного довкілля дітей та молоді (проведення табору ГО
«Просвіта Молода») – 4,0 тис.грн.
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 інш. – 3,0 тис.грн.
Організація заходів з сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, виховання
почуття громадянської самосвідомості та патріотизму (подарунки) – 3,0 тис.гр н.

(підстава: Програма «Молодь Бурштина на 2017-2020рр.)
1.14. Підрядні роботи за співфінансуванням дольової участі мешканців по міських
цільових програмах.
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

