
                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 червня 2020 року                                                                                             № 04/97-20 

м.Бурштин 

  

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 24.04.2020 №07/94-20 «Про призначення 

уповноважених осіб за організацію та проведення 

процедур закупівлі/спрощених закупівель та 

затвердження Положення про уповноважену 

особу (особи)» 
  

Відповідно до  пп.1 ч.1 ст.11 Закону України “Про публічні закупівлі", постанови 

КМУ №268 від9 березня 2006 р. № 268 Про упорядкування структури та умов оплати 

праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів, рішення міської ради від 24.04.2020 року №07/94-20 «Про призначення 

уповноважених осіб за організацію та проведення процедур закупівлі/ спрощених 

закупівель та затвердження Положення про уповноважену особу (особи)», зважаючи на 

законодавчу неврегульованість на сьогоднішній день здійснення таких додаткових доплат 

на рівні Кабінету МіністрівУкраїни, в частині приведення нормативно – правових актів у 

відповідність із ЗУ «Про публічні закупівлі»,  керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії законності та 

етики, комісії з питань бюджету та економічного розвитку,  міська рада 

вирішила: 

1. Внести зміни до  п.1, 2 рішення міської ради від 24.04.2020 року № 07/94-20 «Про 

призначення уповноважених осіб за організацію та проведення процедур закупівлі/ 

спрощених закупівель та затвердження Положення про уповноважену особу (особи)»  та  

викласти їх в такій редакції: 

     1. Покласти функції уповноваженої особи з питань організації та проведення 

закупівель виконавчого органу Бурштинської міської ради, без звільнення від виконання 

посадових обов’язків, на начальника відділу економіки і промисловості Назар М.С. з 

19.04.2020. 



    2. Покласти функції уповноважених осіб з питань організації та проведення 

процедури спрощеної закупівлі виконавчого органу Бурштинської міської ради, без 

звільнення від виконання посадових обов’язків, на головних спеціалістів відділу 

економіки і промисловості Рибчук І.Я. та Тринчук Н.З. з 19.04.2020. 

 2.  Додати п.2 1 та викласти його в наступній редакції: 

21Комісії з питань бюджету та економічного розвитку  надати пропозиції  міській раді  

щодо внесення змін до  міського  бюджету  для  здійснення відповідних доплат.  

3. Контроль за виконанням  данного рішення  покласти на  міського голову Роксолану 

Джуру та голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку Володимира Рика. 

  

 

Міський голова                                                                  Роксолана Джура                  

                                 


