
                                                                              
УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 30 червня 2022 року                                                                                            № 14/36-22
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),  та  «Про  затвердження  порядку  виконання  повноважень  Державною
казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021р.
№590 (зі  змінами),  статті  26  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,
розглянувши  лист  Бурштинського  ліцею  №3  від  21.06.2022р.  (вх.№1953/02-27  від
21.06.2022р.),  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  без  застосування  процедур  закупівель  та  спрощених  закупівель,  визначених
Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі» (додається).

2.  Координацію  роботи  щодо  даного  рішення  доручити  начальнику  Управління
економіки, праці та інвестиційної діяльності Олега Скриника.
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 30.06.2022 № 14/36-22

Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для
забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади

№
п/п

Назва заходу Обсяги закупівель

1.
Поточний ремонт стін та підлоги підвального приміщення
для  ВПО  у  Новомартинівській  філії  Бурштинського
ліцею № 3

Поточний ремонт
стін та підлоги

2.

Проектні  та  проектно-конструкторські  розроблення  з
впровадження  технологій,  що  забезпечують  запобігання
виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів
забруднення  атмосферного  повітря:  проведення
ресурсозберігаючих,  інноваційних,  енергоефективних
заходів шляхом будівництва котельні на твердому паливі в
Задністрянському  ліцеї  по  вул.  Шевченка,  1  в
с.Задністрянське  Івано-Франківського  району  Івано-
Франківської області (в т. ч. проходження експертизи)

1 роботи

3.

3абезпечення  екологічно  безпечного  збирання,
перевезення,  утилізації,  знешкодження  і  захоронення
відходів:  вул.Польова,  с.Різдвяни  (для  КП  «Еко  Сервіс
Бурштинської міської ради»)

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:  вул.Шевченка  в  м.Бурштин  (для  КП
«Еко Сервіс Бурштинської міської ради»)

1 послуга

Секретар ради                                                                          Роман Іванюк


