
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 травня 2022 року                                                                                          № 03/34-22 

м.Бурштин 

 

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, постійної 

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 управління  

економіки, праці та інвестиційної діяльності Олегу Скринику. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Додаток 

                                                                                                               до рішення міської ради  

                                                                                                                від 26.05.2022 № 03/34-22 
 

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

забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Сума, 

грн. 

Обсяги 

закупівель 

1. придбання установок, обладнання та машин для 

збору, транспортування, перероблення, знешкодження 

та складування побутових та промислових відходів: 

євроконтейнер під сміттєвоз для ТПВ відкидний 

оцинкований 1,1 м3, контейнер пластиковий з 

кришкою 0,1 т (для КП «ЕКО-СЕРВІС Бурштинської 

міської ради»)  

280000 16 шт. (1,1 м3) 

16 шт. (0,1т) 

 

2. Дизельне паливо (2500л), бензин (А-95,400л) 

(для КП «ЕКО-СЕРВІС Бурштинської міської ради»)  

121865 2500л ДП 

400л А-95 

 

* ДОПОВНЕННЯ: * * 

3. 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 обєкти по вул.Міцкевича, в 

м.Бурштин (аварійні роботи, КП «Житловик») 

297504 1 послуга 

4. 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.Коновальця в 

м.Бурштин (аварійні робот, КП «Житловик») 

298752 1 послуга 

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.Калуська в 

м.Бурштин (аварійні роботи, КП «Житловик») 

299082 1 послуга 

6. 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.Стуса в 

м.Бурштин (аварійні роботи, КП «Житловик») 

294432 1 послуга 

7. 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: сквер ім.Івана 

Виговського в м.Бурштин (аварійні роботи, КП 

«Житловик») 

185064 1 послуга 



8. 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.Шевченка в 

м.Бурштин (аварійні роботи, КП «Житловик») 

299868 1 послуга  

9. Електрична енергія для потреб Бурштинської гімназії 

№1 (ТОВ «Прикарпатенерготрейд») 

70000 14344 кВт 

 

 

 

Секретар ради                                                                                        Роман Іванюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 


