
                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 22 лютого 2019 року                                                                                          № 02/68-19 

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», з причини 

завершення бюджетного року та забезпечення подання документів до органів 

Казначейства, врахувавши рекомендації комісій з питань бюджету та економічного 

розвитку, з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства, 

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»:   

- проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня 

їх негативного впливу на території і об’єкти по вул.В.Стуса,8 (у 2018 році) – 40,0 тис.грн.; 

- формування та подальше обслуговування посиленого сертифіката відкритого 

ключа електронного підпису Державного підприємства «НАІС» для юридичних осіб та 

відділів міської ради; 

- підключення до  Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) сектору 

реєстрації місця проживання та зняття з місця проживання фізичних осіб; 



- обслуговування програми погосподарського обліку виконавчого органу міської 

ради; 

- ліцензійне антивірусне програмне забезпечення; 

- оновлення та розвиток веб-сайту міської ради; 

- забезпечення послуг хостингу та домену електронної пошти міської ради; 

- заходи з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об’єкти по вул.С.Стрільців,20 – 42 ,0 тис.грн.; 

- виконання поточного та капітального ремонту інженерних мереж комунальної 

інфраструктури: водопостачання,  теплопостачання, водовідведення. 

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 
 


