
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-14 до річного плану закупівель на 2019 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі (за наявності) 

  

Код згідно 

з КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюдж. 

призн. за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета зак, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма розвитку фізичної культури і 

спорту на 2018-2021рр. (в/к «Зелені 

Дракони») 

0110000 20 000,0 Без проведення 

процедури 

лютий Рішення м/ради від 23.02.2018 

№09/46-18 

1. М’ячі волейбольні  

37450000-7 Спортивний інвентар для 

полів і кортів  

2210  8 880,0 Без проведення  

процедури  

Лютий  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

2. Форма волейбольна з номером 

18410000-6 Спеціальний одяг  

2210 5 900,0 Без проведення  

процедури  

Лютий  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
3. Кросівки 

18820000-3 Спортивне взуття  

2210 5 220,0 Без проведення  

процедури  

Лютий  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

Програма соціально-економічного та 

культурного розвитку на 2019 рік 

 

0110000  * * Лютий  Рішення м/ради від 22.02.19 

№05/68-19  

4. Обслуговування громадського туалету 

по вул.С.Бандери  

50760000-0 Ремонт і технічне 

обслуговування громадських вбиралень  

2240 -30 550,0 Без проведення 

процедури  

Лютий  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

  

5. Придбання матеріалів для вуличного 

освітлення  

31200000-8 Електророзподільна та 

контрольна апаратура  

2210  -528,0  Допорогова  

закупівля  

Лютий  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 



6. Розробка технічних умов КП Житловик 

на виготовлення проекту «Нове 

будівництво теплової мережі до 

громадської будівлі по вул.С.Стрільців,15 

в м.Бурштин Івано-Франківської області» 

71240000-2  Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги  

2240  528,0  Без проведення 

процедури  

Лютий  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

  

7. Заміна аварійної ділянки тепломережі 

вздовж огорожі ДНЗ №3 «Сонечко»  та 

вул.Шухевича,6  

50720000-8 Послуги з ремонту і техніч 

обслугов систем центрального опалення  

2240  - 190 000,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

8. Нове будівництво теплової мережі до 

громадської будівлі по вул.С.Стрільців,15 

в м.Бурштин Івано-Франківської області 

з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

«Правила визначення вартості будівн»  
45230000-8 Будівництво трубопроводів, 

ліній зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь  

(45232140-5 Будівництво магістральних 

теплових мереж)  

3132  190 000,0  Без проведення 

процедури  

Березень-жовтень Рішення м/р від 22.02.19 №02/68-

19 

(зг з вимогами ДСТУ Н Б В.2.5-

35:2007 «Теплові мережі та 

мережі гарячого водопостачання 

з використанням попередньо 

теплоізольованих трубопроводів. 

Настанова з проектування, 

монтажу, приймання та 

експлуатації»). 

 

9. Капремонт доріг (в т.ч. 

співфінансування) ГБН Г.1-218-182:2011 

“Ремонт автомобільних доріг заг 

користув. Види ремонтів та перелік робіт” 

код за  ДК 021:2015 45453000-7  

Капітальний ремонт і реставрація  

3142  - 500 000,0  допорогова Лютий  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

10. Поточний ремонт доріг 

45230000-8 Будівн трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізн. доріг; вирів поверхонь  

45233228-3 Поверхнева обробка 

дорожнього покриття)  

 

2240 - 199 000,0  Без проведення 

процедури  

Лютий  рішення міської ради від 31.03.17 

№02/28-17  



11. Капітальний ремонт дорожнього 

покриття в районі провулку вулиць 

Петлюри-Грушевського у м.Бурштин за  

ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт 

автомобільних доріг загального 

користування. Види ремонтів та перелік 

робіт”  

45230000-8 Будівництво трубопроводів, 

ліній зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізн доріг; вирівн 

поверхонь (Брукування та асфальтування)  

  

3132 199 000,0  допорогова Лютий  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р  

Програма «Відкрите місто – влада для 

людей» на 2019 рік 

 

0118420  

* 

 

* 

Січень-грудень Рішення міської ради  від 

28.11.18 №13/62-18 

12. Антивірусне програмне забезпечення 

 за ДК 021:2015: 48760000-3 Пакети 

программного забезпечення для захисту 

від вірусів   

2210  -4000,0  допорогова  Січень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

13. Антивірусне програмне забезпечення 

 за ДК 021:2015: 48760000-3 Пакети 

программного забезпечення для захисту 

від вірусів   

2210  4000,0  Без проведення 

процедури 

лютий Рішення м/ради від 22.02.19 

№02/68-19 

14. Оновлення та розвиток веб-сайту 

міської ради 

72410000-7 Послуги провайдерів  

(Послуги з розробки веб-сайтів) 

2240 -10 000,0  допорогова  Січень-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 

15. Оновлення та розвиток веб-сайту 

міської ради 

72410000-7 Послуги провайдерів  

(Послуги з розробки веб-сайтів) 

2240 10 000,0  Без проведення 

процедури  

Лютий  Рішення м/ради від 22.02.19 

№02/68-19  

16. Забезпечення послуг хостингу та 

домену для електронної пошти 

72410000-7 Послуги провайдерів  

(Постачальники послуг електронної 

пошти)  

2240 - 2 000,0 допорогова Січень-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 



17. Забезпечення послуг хостингу та 

домену для електронної пошти 

72410000-7 Послуги провайдерів  

(Постачальники послуг електронної 

пошти)  

2240  2 000,0 Без проведення 

процедури 

Лютий  Рішення м/ради від 22.02.19 

№02/68-19  

18. Підключення до Єдиного державного 

демографічного реєстру (ЄДДР)  сектору 

реєстрації місця проживання 

72320000-4 Послуги, пов’язані з базами 

даних  

2240  -11000,0  Допорогова 

закупівля 

січень-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
 

19. Підключення до Єдиного державного 

демографічного реєстру (ЄДДР)  сектору 

реєстрації місця проживання 

72320000-4 Послуги, пов’язані з базами 

даних  

2240  11000,0  Без проведення 

процедури 

Лютий  Рішення м/ради від 22.02.19 

№02/68-19  

20. Обслуговування програми по 

господарського обліку 

72260000-5 Послуги, пов’язані з 

програмним забезпеченням  

2240 -2 000,0  Допорогова 

закупівля 

січень-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
 

21. Обслуговування програми по 

господарського обліку 

72260000-5 Послуги, пов’язані з 

програмним забезпеченням  

2240 2 000,0  Без проведення 

процедури 

Лютий  Рішення м/ради від 22.02.19 

№02/68-19  

  
Затверджено рішенням тендерного комітету від 26.02.2019р.  №22. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар    
 

   


