
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-6 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 соціально-економічного розвитку на 

2020  

* 50030,0 * лютий Рішення м/ради від 29.01.2020 

№08/88-20  

1.Очищення від снігу, посипання доріг та 

пішохідних доріжок у зимовий період  

90620000-9 Послуги з прибирання снігу  

2240 10032,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

2. Капітальний ремонт вуличного освітлення  

45310000-3 Електромонтажні роботи  
3132  39186,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

3. Технагляд по капітальному ремонту вуличного 

освітлення  71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги (71248000-8 Технагляд за 

проектами та документацією)  

3132 812,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

Програма про фонд міської ради на 

виконання деп. повноважень 

2210 15855,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

4. Металопластикова конструкція 

44210000-5 Конструкції та їх частини  

2210 15855,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

Програма «Відкрите місто – влада для людей» 

  

* * Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

5. Технічне забезпечення проведення онлайн 

нарад, онлайн трансляція заходів міської ради:  

планшет 

3110 -7000,0 допорогова  лютий п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



30210000-4 Машини для обробки даних 

(30213200-7 Планшетні комп’ютери)  
6. Технічне забезпечення проведення онлайн 

нарад, онлайн трансляція заходів міської ради: 

штатив тринога, тримач 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне (30195800-0 

Мобільні вішалки чи підвісні тримачі) 

2210 -700,0 допорогова  лютий п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

7. Технічне забезпечення проведення онлайн 

нарад, онлайн трансляція заходів міської ради 

32260000-3 Обладнання для передавання даних 

2210 -800,0 допорогова  лютий п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

8. Технічні засоби з комплектуючими для онлайн 

супроводження відео-трансляцій сесій міської 

ради: планшет (смартфон) 32330000-5 Апаратура 

для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу  

3110 7000,0 допорогова  лютий п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

9. Технічні засоби з комплектуючими для онлайн 

супроводження відео-трансляцій сесій міської 

ради: універсальна мобільна батарея, переносний 

штатив-тринога з тримачем для планшету 

(смартфону) 32330000-5 Апаратура для запису та 

відтворення аудіо- та відеоматеріалу  

2210 1500,0 допорогова  лютий п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 План природоохоронних заходів з місцевих 

фондів на 2020 рік 

 

* 21448,80 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

10.Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ по 

вул.Калуська, Енергетиків 90510000-5 Утилізація 

сміття та поводження зі сміттям  

 

2240 7806,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

 

11.Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ по 

вул.Герцена 90510000-5 Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям 

2240 6946,80 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

 

12. Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ урочище 

«Глинище» 90510000-5 Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям  

2240 6696,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

 



Програма «Розвиток фізичної культури і 

спорту» 

2210 15000,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

13. Ракетки тенісні, набір мячів для тенісу, набори, 

волани для бадмінтону, мяч баскетбольний 

37450000-7 Спортивний інвентар для полів і кортів  

2210 5330,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

14. Карімат, мяч гімнастичний 

37420000-8 Гімнастичний інвентар  

2210 2560,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

15. рукавиці для боксу 

37430000-1 Інвентар для боксу  

2210 1160,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

16. скакалки, диски здоров'я, мяч для фітнесу 

37440000-4 Інвентар для фітнесу  
2210 2690,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

17. Шапочка, окуляри для плавання 

37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на 

відкритому повітрі (37412300-2 Інвентар та 

приладдя для серфінгу та плавання)  

2210 1720,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

18. Спортивні годинники 

18520000-0 Персональні хронометри  

(18521000-7 Годинники) 

2210 1540,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 11.02.2020 р.  №7 

 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


