
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-13 до річного плану закупівель на 2020 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 

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма соцзахисту і підтримки дітей сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

захисту їх житлових прав, попередж. дитячої 

безприт. на 2016-2020рр 

2230 7990,0  Без проведення 

процедури  
квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

1. Великодні подарункові набори (до Великодних 

свят) 15890000-3 Продукти харчування та сушені 

продукти різні (Продуктові набори)  

2230 7990,0  Без проведення 

процедури  
квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма співфінансування заходів із заміни 

вікон та дверей у багатоквартирних будинках 

м.Бурштин на 2020  

2210 5120,0 Без проведення 

процедури  
квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

2. Заміна вікон в 1 під'їзді багатоквартирного 

будинку по вул.Калуська,11  

44220000-8 Столярні вироби (44221100-6 Вікна)  

2210 5120,0 Без проведення 

процедури  
квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма соціально-економічного розвитку на 

2020 

* 11434,0 * * Рішення м/ради від 26.02.2020 

№01/90-20  

3.  Придбання мотооприскувачів ранцевих для 

проведення дезінфекції 

39330000-4 Дезінфекційне обладнання  

2210 8550,0 Без проведення 

процедури  
квітень постанова 225/20.03.20  

«Обладнання для проведення 

дезінфекції»  

4. Технагляд по влаштуванню стоянки по 

вул.Д.Галицького 71240000-2 Архітектурні, 

2240 1101,0 Без проведення 

процедури  
квітень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19 обл. субвенція 



інженерні та планувальні послуги (71248000-8 

Технагляд за проектами та документацією)  

5. Технагляд по капітальному ремонту вуличного 

освітлення  71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги (71248000-8 Технагляд за 

проектами та документацією)  

3132 405,0 Без проведення 

процедури  

квітень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

6. Технагляд по обслуговуванню вуличного 

освітлення  71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги (71248000-8 Технагляд за 

проектами та документацією)  

2240 393,0 Без проведення 

процедури  

квітень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

7. Технагляд по заміні та ремонту пожежних 

гідрантів  71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги (71248000-8 Технагляд за 

проектами та документацією)  

2240 596,0 Без проведення 

процедури  

квітень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

8. Технагляд по виправленню профілів доріг 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та 

документацією) 

2240 389,0 Без проведення 

процедури  

квітень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

План природоохоронних заходів на 2020 рік 

  

* 397,0 Без проведення 

процедури  
квітень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  
9.Технагляд по проведенню заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення: промивка мереж 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та 

документацією) 

2240 397,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

Програма про фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень 

* 20188,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  
10. Вікно металопластикове, підвіконня, водозлив 

44220000-8 Столярні вироби (44221100-6 Вікна)  

2210 3790,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  
11. Пральні машини 

39710000-2 Електричні побутові прилади  

(39713200-5 Пральні та сушильні машини) 

3110 16398,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

Резервний фонд міського бюджету  * 103870,80 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  
12. Ліквідація наслідків стихії 23-24 лютого в 

м.Бурштин по вулиці.В.Стуса,24 

2240 14976,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  



45260000-7 Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи  

13. Ліквідація наслідків стихії 23-24 лютого в 

м.Бурштин по вулиці Будівельників,3 

45260000-7 Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи 

2240 567,60 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

14. Ліквідація наслідків стихії 23-24 лютого в 

м.Бурштин по вулиці Будівельників,6 

45260000-7 Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи 

2240 282,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

15. Ліквідація наслідків стихії 23-24 лютого в 

м.Бурштин по вулиці Калуська,8 

45260000-7 Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи 

2240 88045,20 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

Програма функціонування ЦНАП  2210 2962,80 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  
16. Встановлення антивірусного програмного 

забезпечення 48760000-3 Пакети програмного 

забезпечення для захисту від вірусів  

(48761000-0 Пакети антивірусного програмного 

забезпечення) 

2210 2962,80 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 01.04.2020 р.  №20 

 

  

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     
 


