
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-9 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 функціонування ЦНАП на 2019-2020 * * * * * 
1. Придбання захищених ключів (Засіб криптогра- 

фічного захисту інформації «SecureToken-337К» 

30230000-0 Компьютерне обладнання (30234000-8)  

2210 -965,0 Допорогова 

закупівля 

березень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

2. Придбання захищених ключів (Засіб криптогра- 

фічного захисту інформації «SecureToken-337К» 

30230000-0 Компьютерне обладнання (30234000-8)  

2210 965,0 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

(двічі не відбулась закупівля) 

3. Журнали кореспонденції  

22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні 

журнали  

2210 -2000,0 Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

4. Журнали кореспонденції 

22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні 

журнали  

2210 2000,0 Допорогова 

закупівля  

лютий п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

План природоохоронних заходів на 2020 рік 

 

2240 73725,20 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

5. Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ на 

адміністративній території: вул.Стуса, Міцкевича, 

Коновальця  90510000-5 Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям  

2240 62000,0 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



6.Розширення необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що уворюються в комунальному 

господарстві: заміна мулопроводу в районі 

машзалу 76480000-1 Послуги з укладання труб  

2240 11725,20 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма соціально-економічного розвитку на 

2020  

*  

 

* * Рішення м/ради від 29.01.2020 

№08/88-20  

7. Послуги з виправлення профілів доріг 

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і 

земляні роботи  (45112730-1 Благоустрій доріг і 

шоссе)  

2240 9792,0 Без проведення 

процедури  

березень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

8. Технагляд по виправленню профілів доріг 

автогрейдером 71240000-2 Архітектурні, інженерні 

та планувальні послуги (71248000-8 Технагляд за 

проектами та документацією)  

2240 200,0 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

 

9. Лампи світлодіодні 31530000-0 Частини до 

світильників та освітлювального обладнання  

(31531000-7 Лампи)  

2210 40000,0  Допорогова 

закупівля 

березень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

  

Програма про фонд міської ради на 

виконання депутатських повноважень 

2210 3000,0 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

10. Вікно ПВХ з енергозберігаючим склопакетом 

44220000-8 Столярні вироби 
(44221100-6 Вікна) 

2210 3000,0 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 02.03.2020 р.  № 12 

 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


