
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-6 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 про фонд міської ради на 

викон депут повнов на 2016-2020 роки  

0110000 25243,0 * лютий-грудень Рішення м/р №05/22-17 від 

27.01.2017р.  

1. Світлодіодна панель 

31520000-7 Світильники та освітлювальна 

арматура  

(Настельна освітлювальна арматура) 

2210  16 800,0 Без проведення 

процедури  

лютий  Рішення міської ради від 29.09.17 

№ 18/36-17  

2. Кабель, короби, хомут кабельний, 

ізострічка  

31210000-1 Електрична апаратура для 

комутування та захисту електричних кіл  

2210  8 443,0  Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

Програма фінансового забезпечення 

нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами на 2017-2019 

0110180 40 000,0 Без проведення 

процедури  

лютий п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

3. Відзнаки Бурштинської міської ради та 

виконавчого комітету 

22320000-9 Вітальні листівки  

 

2240 

 

2 500,0  

Без проведення 

процедури  

лютий п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 4. Фотопапір для виготовлення Грамот та 

Подяк (придбання бланків Грамот та 

Подяк, вітальних листівок) 

22990000-6 Газетний папір, папір ручного  

виготовлення та інший некрейдований 

папір або картон для графічних цілей  

2210 5 000,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 



22993100-8 Фоточутливі папір або картон 

5. Фоторамки та папки для оформлення 

бланків Почесних грамот, Грамот, Подяк 

19520000-7 - Пластмасові вироби  

2210  3 000,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

6. Комплект атрибутики звання 

«Почесний громадян м.Бурштин» 

22450000-9 Друкована продукція з 

елементами захисту 

2210 500,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

7. Сувенірна продукція (у т.ч. із 

символікою міста), подарунки 

39290000-1 Фурнітура різна  

2210  5 000,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

8. Закупівля квіткової продукції  

03120000-8 Продукція рослинництва, у 

тому числі тепличного  

03121210-0 Квіткові композиції  

2210  19 000,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

9. Послуги по перевезенню та 

одноразовому харчуванню учасників свят 

98300000-6 Послуги різні  

2240  5 000,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

  
Затверджено рішенням тендерного комітету від 07.02.19р.  №15. 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


