
 

 

                                   Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  11.10.2022                                         м.Бурштин                                               № 214 

 

 

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),  

відповідно до Переліку вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Івано-

Франківської для здійснення експлуатаційного утримання у 2022 році на період дії воєнного 

стану, затвердженого розпорядженнями Івано-Франківської обласної військової адміністрації 

від 16.08.2022 №275 та від 26.09.2022 №354, статтями 27,40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради  вирішив: 

 

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

здійснити для забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади (додається). 

2.Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника 

начальника управління економіки, праці та інвестиційної діяльності  Марію Назар. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих  органів ради Івана Драгуна. 

 

  

  

 

Міський голова                                                                                          Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                           Додаток 

                                                                                                       до рішення виконавчого комітету 

                                                                                  від 11.10. 2022  №214 

 

 

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

забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Обсяги закупівель 

1. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги 

по вул.Стефаника в м.Бурштині Івано-

Франківської області 

 

1 послуга 

2. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги 

по вул.Липова в м.Бурштині Івано-Франківської 

області 

 

1 послуга 

3. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги 

по вул.Проектна в м.Бурштині Івано-Франківської 

області 

 

1 послуга 

4. Експлуатаційне утримання вулиць Б. Лепкого і 

Приміської в селі Дем’янів Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області 

 

1 послуга 

5. Експлуатаційне  утримання вулиці Нова в місті 

Бурштин Івано-Франківського району Івано-

Франківської області 

 

1 послуга 

6. Експлуатаційне утримання вулиці Петлюри в місті 

Бурштин Івано-Франківського району Івано-

Франківської області 

 

1 послуга 

7. Експлуатаційне утримання вулиці Шевченка в 

місті Бурштин Івано-Франківського району Івано-

Франківської області 

 

1 послуга 

8. Експлуатаційне утримання вулиці О.Басараб в 

місті Бурштин Івано-Франківського району Івано-

Франківської області 

 

1 послуга 

9. Утримання вулично-шляхової мережі по вулиці 

Зелена в с.Дем’янів 

 

1 послуга  

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                      Надія КИЦЕЛА 


