
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 07 червня 2022 року                                                                                            № 02/35-22 

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», на 

виконання Програми «Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим 

особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2022 рік» затвердженої рішенням 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 28.04.2022 № 77  та п.11.1 Переліку 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській територіальній громаді на 2022 рік затверджених 

рішенням сесії Бурштинської міської ради №01/27-22 від 04.02.2022р. із змінами та 

доповненнями від 26.05.22 №16/34-22, врахувавши рекомендації постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, 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 без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених 

Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі». 

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 та першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська. 

 

 

  

          Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 



 

                                                                              

                                                                             Додаток 

                                                                                                          до рішення міської ради  

                                                                                                            від 07.06.2022  № 02/35-22 
 

 

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. Придбання автотранспорту для 

перевезень внутрішньо перемішених 

та/або евакуйованих осіб 

1600000 
Автомобіль HYUNDAI 

H350 пасажирський 

2 Заходи щодо охорони тваринного світу 

(придбання матеріально - технічних 

засобів, тощо) (П.50) 

185350  

3 

Послуги реєстрації транспортного засобу 101000 

Реєстрація транспортного 

засобу HYUNDAI H350 

пасажирський 

 

 

  

Секретар ради                                                                                       Роман Іванюк 


