
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-8 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  

* 698410,0 * лютий Рішення м/ради від 29.01.2020 

№08/88-20  

1. Заміна аварійної ділянки водопровідної 

мережі по вул.Стуса  45330000-9 Водопровідні та 

санітарно-технічні роботи  

2240 190300,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

2. Технагляд по заміні аварійної ділянки 

водопровідної мережі по вул.Стуса 
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та 

документацією)  

2240 3917,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

3. Заміна аварійної ділянки водопровідної 

мережі по вул.Лепкого 45330000-9 Водопровідні 

та санітарно-технічні роботи  

2240 157126,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

4. Технагляд по заміні аварійної ділянки 

водопровідної мережі по вул.Лепкого 
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги  

2240 3229,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

5. Заміна аварійної ділянки водопровідної 

мережі по вул.Коновальця  45330000-9 

2240 140552,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



Водопровідні та санітарно-технічні роботи  

6. Технагляд по заміні ділянки водопровідної 

мережі по вул.Коновальця  
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та 

документацією)  

2240 2873,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

7. Заміна аварійних ділянок тепломереж по 

місту (вул.Шухевича) 
50720000-8 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування систем центрального опалення  

2240 194279,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

8. Технагляд по заміні аварійної ділянки 

тепломереж по місту (вул.Шухевича)  
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та 

документацією) 

2240 3934,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

9. Матеріали для вуличного освітлення: лічильник 

електроенергії  38550000-5 Лічильники 

 (38554000-3 Лічильники електроенергії) 

2210 2200,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма «Розвиток фізичної культури і 

спорту» (до заходу «спортивне свято») 

2210 5000,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

10. Грамоти  

22320000-9 Вітальні листівки  

2210 300,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

11. Спортивна бутилка 

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів громадського 

харчування (39221140-0 Фляги для води)  

2210 1000,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

12. Мяч футбольний, волейбольний 

37450000-7 Спортивний інвентар для полів і кортів  

2210 1900,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

13. Коврик для йоги та тренувань 

37440000-4 Інвентар для фітнесу  

2210 1800,0 Без проведення 

процедури  

лютий  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

Комплексна цільова програма розвитку цивіл. 

захисту м.Бурштин та с.Вигівка на 2016-2020рр. 

2210 7500,0  Допорогова 

закупівля  

лютий №09/06-16 від 28.01.2016р. 

14. Єврорубероїд, праймер бітумний 

44110000-4 Конструкційні матеріали  

(44112500-3 Покрівельні матеріали) 

2210 7500,0  Допорогова 

закупівля  

лютий п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 



Програма фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської м/ради на 2019-2020  

2210 * * лютий * 

1. 15. Миючі засоби 

2. 39830000-9 Продукція для чищення (Миючі засоби 

та засоби для чищення)  

2210 -5000,0 Допорогова 

закупівля  

Лютий 

жовтень 

п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

3. 16. Туалетний папір 

4. 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, 

рушники для рук і серветки 

2210  800,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

5. 17. Туалетний папір 

6. 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, 

рушники для рук і серветки 

2210  600,0 Без проведення 

процедури  

жовтень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

7. 18. Мило тулетне 

8. 33710000-0 Парфуми, засоби гігієни 

2210 150,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

9. 19. Мило тулетне 

10. 33710000-0 Парфуми, засоби гігієни 

2210 90,0 Без проведення 

процедури  

жовтень   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

11. 20. Білизна  24450000-3 Агрохімічна продукція 

12. 24455000-8 Дезинфекційні засоби  

2210 300,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

13. 21. Білизна 24450000-3 Агрохімічна продукція 

14. (24455000-8 Дезинфекційні засоби)  

2210 120,0 Без проведення 

процедури  

жовтень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

15. 22. Засіб гала, для унітазу 

16. 39830000-9 Продукція для чищення (Миючі засоби 

та засоби для чищення) 

2210 510,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

17. 23. Засіб гала, для унітазу, порошок чистящий 

18. 39830000-9 Продукція для чищення (Миючі засоби 

та засоби для чищення) 

2210 810,0 Без проведення 

процедури  

жовтень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

19. 24. Мішки сміттєві 

20. 19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для 

сміття 

2210 100,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

21. 25. Мішки сміттєві 19640000-4 Поліетиленові 

мішки та пакети для сміття 

2210 500,0 Без проведення 

процедури  

жовтень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

26. Рукавиці  

22. 18420000-9 Аксесуари для одягу   

2210 40,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

27. Рукавиці  

18420000-9 Аксесуари для одягу   

2210 80,0 Без проведення 

процедури  

жовтень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 28. Освіжувач повітря 

39810000-3 Ароматизатори та воски 

2210 100,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



 29. Освіжувач повітря 

39810000-3 Ароматизатори та воски 

2210 60,0 Без проведення 

процедури  

жовтень   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

30. Запаски до швабри, мочалки (губки), віники 

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів громадського 

харчування 

2210 740,0 Без проведення 

процедури  

жовтень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

31. Запчастини  34330000-9 Запасні частини до 

вант. транспортних засобів, фургонів та легк 

автомобілей 

2210 -275,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

32. Тосол, масло 

09210000-4 Мастильні засоби  (09211000-1 

Мастильні оливи та мастильні матеріали)  

2210 275,0 Без проведення 

процедури  

лютий   п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма соціально-економічного розвитку на 

2020  

3132 175 000,0 Без проведення 

процедури  

березень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

33. Розробка робочих проектів, їх експертиза та 

коригування (благоустрій) 

71320000-7 Послуги з інженерного проектування  

(71322500-6 Послуги з інженерного проектування 

дорожньої інфраструктури)  

3132 67154,0  Без проведення 

процедури  

березень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

34. Розробка робочих проектів, експертиза 

(дорожнього покриття) 
71320000-7 Послуги з інженерного проектування  

(71322500-6 Послуги з інженерного проектування 

дорожньої інфраструктури)  

3132 107846,0 Без проведення 

процедури  

березень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 24.02.2020 р.  № 11 

 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


