
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Додаток-14 до річного плану закупівель на 2018 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 

очік. вартість 

предм. закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма соціально-економічного 

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 

2018 рік 

0116030 50 000,0 * березень-грудень  Рішення м/р №12/46-18 від 

23.02.18р. 

1. Розробка проектно-кошторисної 

документації по реконструкції 

приміщення по вул.С.Стрільців,15  

згідно ДСТУ Б. Д.1.1.-1:2013 “Правила 

визначення вартості будівництва” 

ДК 021:2015: 71240000-2 - Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги  

 

3142 

 

50 000,0 

 

допорогова 

 

березень-грудень 

п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

рішення м/р №12/46-18 від 23.02.18 

Програма «Оздоровлення і відпочинок 

дітей та учнівської молоді на 2018-

2021рр.» 

0113140 - 45 000,0 Без проведення 

процедури 

 Березень-

грудень 

Рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель 

2. Забезпечення функціонування пришк. 

спорт. табору (послуги з харчування) 

55510000-8 - Послуги їдалень  

2240 - 5 000,0 Без проведення 

процедури 

 Березень-

грудень 

Рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель 

3.Організація міських відпочинкових 

таборів, придбання необхідного інвентаря 

та тематичних подарунків для активного 

відпочинку дітей та молоді 

37416000-7 Інвентар для відпочинку та 

дозвілля  

2210 - 15 000,0 Без проведення 

процедури 

 Березень-

грудень 

Рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель  

4.Організація пільгового культурно- 2240 - 25 000,0 Без проведення  Березень- Рішення м/р від 23.02.18 зміни до 



екскурс транспорт обслуговув. та груп 

дітей під час канікул 

60172000-4 Прокат автобусів і 

туристичних автобусів із водієм  

процедури грудень Положення щодо допорогових 

закупівель  

Програма розвитку фізичної культури і 

спорту на 2018-2021 рр. 

0115010 12 000.0 Без проведення 

процедури  

березень-грудень  Рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Полож щодо допоров. закупівель  

5. Форма волейбольна (волейбольна 

команда «Західрембуд») 

18412000-0 Спортивний одяг  

2210 6 000,0 Без проведення 

процедури 

 березень-

грудень 

ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Положення щодо 

допорогових закупівель 

6. М’яч волейбольний (волейбольна 

команда «Західрембуд»)  

ДК 021:2015: 37452900-0 Волейбольний 

інвентар  

2210 6 000,0 Без проведення 

процедури 

 березень-

грудень 

ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Положення щодо 

допорогових закупівель  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 01.03.18р.  №14. 

 

 

 

Заст. голови тенд. комітету                                                                     ________________________                                       С.Видай 

 

Секретар тендерного комітету                                                                ________________________                                       М.Назар     


