
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Додаток-18 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 фінансового забезпечення 

апарату управління Бурштинської 

міської ради на 2018 рік  

* * * * * 

1.Принтера для відділу держреєстрації реч 

прав на нерух майно та їх обтяжень, юр. 

та фіз. осіб-підпр та гром формувань 

 30232110-8 Лазерні принтери  

 

2210 - 14537,20 допорогова  Січень п.3.1 Положення №03/20 від 

29.11.16р. 

подання гол. бухгалтера зміна 

КЕКВ 

2. Принтера для відділу держреєстрації 

реч прав на нерух майно та їх обтяжень, 

юр. та фіз. осіб-підпр та гром формувань 

 30232110-8 Лазерні принтери  

3110   14537,20 допорогова  березень п.3.1 Положення №03/20 від 

29.11.16р. 

Програма «Розвитку фізичної культури 

і спорту в м.Бурштин та с. Вигівка на 

2018-2021»  

Авіамодельний гурток  

2210 4000,0   рішення м/р № 07/44-18 від 26.01.18 

 

3. Рулетка 5м 

30192200-3 Вимірювальна рулетка  

2210 275,0 Без проведення 

процедури  

березень-грудень  Рішення м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

4. ніж канцелярський  

30192000-1  Офісне приладдя  

2210 270,0 Без проведення 

процедури  

березень-грудень  Рішення м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

5. клей Момент, клей ПВА 

 24910000-6 Клеї  

2210 625,0 Без проведення 

процедури  

березень-грудень  Рішення м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож щодо доп. закуп.  



6. викрутка, пилка до лобзіка,  

плоскогубці, напильники  

44512000-2 Ручні інструменти різні 

2210 2425,0 Без проведення 

процедури  

березень-грудень  Рішення м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

7. фанера 1,25*2,0 

44191100-6 – Фанера  

2210 255,0 Без проведення 

процедури  

березень-грудень  Рішення м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

8. фарба в банках 

44800000-8 - Фарби, лаки, друкарська 

фарба та мастики  

2210 150,0 Без проведення 

процедури  

березень-грудень  Рішення м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 22.03.18р.  №23. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                ________________________                                       М.Назар     


