
Проєкт рішення  

 

від 01 квітня 2022 року                                                                                        №4169 

 

Про визначення переліку та обсягів закупівель  

товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити  

для забезпечення потреб Бурштинської  

територіальної громади 

 

 

           У зв’язку з наявною потребою в закупівлі товарів, робіт і послуг, керуючись 

постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та 

публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 

(зі змінами), статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  врахувавши 

рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, та постійної 

депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту, міська рада  

 

вирішила: 

 

1.Визначити перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно 

здійснити для забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади відповідно до 

додатку. 

2.Координацію роботи щодо даного рішення доручити начальнику відділу економіки і 

промисловості Управління економіки, праці та інвестиційної діяльності  Марії Назар. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину, голову постійної депутатської комісії з 

питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту Андрія Савчака  та першого заступника міського голови Ростислава Стаська.  

  

 

Міський голова                                                                                     Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

Нач.відділу економіки і промисловості                                   Марія Назар 01.04.22 

 

 

Перший заступник міського голови                                          Ростислав Стасько 01.04.22 

 

Начальник управління економіки, 

праці та інвестиційної діяльності                                               Олег Скриник 01.04.2022 

 

 

Нач.юридичного відділу                                                              Марія Михайлишин 01.04.22 

 

Нач. загального відділу                                                                Марія Яцик 01.04.22 

 

Секретар ради                                                                                Роман Іванюк 01.04.22 

 



 

 

 

 

                                                                                                 ДОДАТОК 

до рішення міської ради  

                                                                                                                  від ________  №____ 

 

 

Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для 

забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Сума, грн. Обсяги закупівель 

1. Виправлення профілю доріг автогрейдером 

по м.Бурштин, с.Коростовичі, 

с.Куропатники 

 

21522 квітень 

КП «ЕКО-СЕРВІС 

Бурштинської міської 

ради» 

2. Виправлення профілю доріг автогрейдером 

с.Слобода, с.Озеряни 

 

15068 квітень 

КП «ЕКО-СЕРВІС 

Бурштинської міської 

ради» 

3. Виправлення профілю доріг автогрейдером 

с.Демянів, с.Вигівка, с.Насташине, с.Куничі, 

с.Юнашків, м.Бурштин 

 

36590 квітень 

КП «ЕКО-СЕРВІС 

Бурштинської міської 

ради» 

4. Придбання світлодіодних ламп  

 

38000 квітень 

5. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об'єкти по 

вул. І. Франка с. Тенетники та вул. 

Шевченка в с. Новий Мартинів  

153629 Квітень 

ДП"Івано-Франківський 

облавтодор" 

6. Компьютер для територіальної оборони 25000 

 

квітень 

7. Електрична енергія (електрична енергія для 

потреб установ та організацій, що 

фінансуються з місцевого бюджету 

Бурштинської територіальної громади ПК 

Прометей)  

139800 ТОВ 

«Прикарпатенерготрейд»  

8. Послуги з розподілу електричної енергії  та 

супутні послуги з компенсації перетікання 

реактивної енергії (для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з місцевого 

бюджету Бурштинської територіальної 

громади ПК «Прометей»)  

60200 філія АТ 

«Прикарпаттяобленерго» 

«Північна» 

9. Нове будівництво каналізаційної мережі по 

вулиці Січових Стрільців в місті Бурштин (з 

влаштуванням модульної громадської 

1180 000 квітень 



вбиральні)  

10. Реконструкція на діючих підприємствах 

необхідних споруд для очищення стічних 

вод, що утворюються в промисловості, 

комунальному господарстві, інших галузях 

народного господарства: 

         КП Житловик 

10.1 заміна струменаправляючих щитів  154 682 квітень 

10.2 заміна щитів для збору плаваючих речовин 54 630  квітень 

10.3 заміна мулових камер 76 394  квітень 

10.4  заміна шиберів на первинних відстійниках 36 805  квітень 

10.5 заміна шафи управління насосом 

контактних (ТК112/1), насосом тех. води 

№2 (ТК112/2)  

36 299  квітень 

11. Створення водоохоронних зон з комплексом 

гідротехнічних, санітарних та інших 

заходів, спрямованих на запобігання 

забрудненню та виснаженню водних 

ресурсів 

280 000  квітень 

        КП Житловик  

12. Спальні мішки (кошти фонду з 

депутатських повноважень) 

92 800 160 шт. 

квітень 

ФОП Кирильчук 

 

13. Дизельне паливо, бензин 99700 Квітень 

для КП «ЕКО-СЕРВІС 

Бурштинської міської 

ради» 

 

14. Послуги щодо проектування та 

встановлення кисневих станцій 

688780 для КНП «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня»  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

 

«Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно 

здійснити для забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади» 

 

    
  1. Суб’єктом подання проекту рішення  Бурштинської міської ради  «Про визначення 

переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для 

забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади» на чергове засідання міської 

ради є відділ економіки і промисловості  Управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності міської ради. 

 

  2. Розробником проекту рішення та  відповідальною особою за супровід  даного 

проекту рішення є начальник відділу економіки і промисловості Назар Марія Степанівна. 

 

   3.  Обгрунтування прийняття рішення.  
У зв’язку з наявною потребою в закупівлі товарів, робіт і послуг, керуючись постановою 

Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (зі змінами) 

 
4. Прийняття даного рішення сприятиме упорядкування нормативно-правової бази, а 

також  покращить життєзабезпечення  Бурштинської міської територіальної громади. 

 

 

 

 

 Начальник відділу економіки і промисловості                                                    Марія Назар 

 

   


