
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-52 до річного плану закупівель на 2019 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за 

наявності)  

Код згідно 

з КЕКВ 

(для бюдж 

коштів) 

Розмір бюдж. 

призн. за кошт 

або очік 

вартість предм 

закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок проведен 

проц закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма Безпечне місто на 2017-2019 рр.  
 

* * Без проведення  

процедури 

липень Рішення м/ради від  25.06.19 

№03/76-19 

1 .Комплектуючі (блок розеток, кабелі)  

32520000-4 Телекомунікац кабелі та обладнання   

2210 - 3428,50 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення із змінами 

від 29.09.17 №18/36-17  

2. Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів:   
блок живлення, комп’ютерні миші, клавіатура, SD 

карта пам’яті, флеш-накопичувачі,  

веб-камери, пристрої електроживлення  
30230000-0 Комп’ютерне обладнання   

2210 -7000,0 

 

Допорогова 

закупівля  

березень-грудень  п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17 

3. Комп’ютерне обладнання для системи відео 

спостереження: комп’ютер 

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна 

частина) (Суперкомп’ютер) 

3110  - 15,50  Допорогова 

закупівля  

березень-грудень  п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17 

4.Придбання супутні матеріали для системи 

відеоспостереження: жорсткий диск  

30230000-0 Комп’ютерне обладнання  
30233000-1 - Пристрої для зберігання та зчитування 

даних  

2210 10 444,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення із змінами 

від 25.06.19 №05/76-19  

Програма про фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень 

2240 13986,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення із змінами 

від 25.06.19 №05/76-19  
5. Заходи з благоустрою: бетонування площадки по 

вул.Басараб,3 ДБН А.2.2-3:2014 

50230000-6 Послуги з ремонту, технічного 

2240 13986,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення із змінами 

від 25.06.19 №05/76-19  



обслуговування дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та супутні послуги 

План природоохор заходів з місцевих фондів з 

охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській м/раді на 2019 рік  

* * * липень * 

6.Заходи з озеленення зони зелених насаджень по 

вул.Міцкевича  77310000-6  Послуги з озел територій та 

утримання зел. насаджень      

2240 -272,0 Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

7.Технагляд по заходах з озеленення зони зелених 

насаджень по вул.Міцкевича    71240000-2 

Архітектурні, інженерні та планувальні послуги 
(71248000-8 Технічний нагляд за проектами та 

документацією) 

2240 272,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

8.Заходи з озеленення вул.Енергетиків 77310000-6  

Послуги з озеленення територій та утрим зел. насадж.     

2240 -926,0 Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

9.Технагляд по заходах з озеленення вул.Енергетиків   

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технічний нагляд за проектами та 

документацією) 

2240 926,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 16.07.19р.  №70. 

  

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар    


