
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Додаток-54 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  

(по заходах ЦНАП) 

25 000,0 * жовтень Рішення м/р від 28.09.18 

№02/60-18 

1. Послуги з передавання даних і 

повідомлень, а саме: користування 

захищеним цифровим каналом з 

пропускною спроможністю 15 Мб/с між 

ЦНАП та центром обробки даних ДМС 

України з використанням мережі Нац 

системи конфіденційного зв`язку 
 64210000-1 - Послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних  

2240 21 000,0 Без проведення 

процедури 
жовтень рішення м/р від 23.02.2018  

№ 09/46-18 зміни до 

Положення  

2. Проведення первинної держекспертизи 

комплексної системи захисту інформації в 

автом системі взаємодії з підсистемою 

"Оформлення документів, що підтвердж 

громадянство України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи 

управління міграційними процесами ДМС 

України для ЦНАП 

71310000-4 - Консультаційні послуги у 

галузях інженерії та будівництва  

2240 4 000,0  Без проведення 

процедури 
жовтень рішення м/р від 23.02.2018  

№ 09/46-18 зміни до 

Положення  

3. Організація зах каналів зв’язку ДМС 2240 - 24 322,67 Без проведення жовтень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 



для доступу до підсистеми оформлення 

докум, що підтвердж. громадянство та 

посвідчують особу, підключення  (ЄДДР) 

ДМСУ  

64221000-1 - Послуги з під’єднання  

процедури 

 

29.11.16р. 

лист Державного підприємства 

«Українські спеціальні 

системи» від 06.02.17 №09-153-

8 

4. Організація захищених каналів зв’язку 

ДМС для доступу до підсистеми 

оформлення документів, що підтвердж. 

громадянство та посвідчують особу, 

підключення  (ЄДДР) ДМСУ  

64221000-1 - Послуги з під’єднання  

2240 - 1730,0 Без проведення 

процедури 

 

Жовтень  Рішення м/р від 23.02.18 № 

09/46-18   

лист ДП «Українські спеціальні 

системи» від 06.02.17 №09-153-

8 

5. Проведення первинної держекспертизи 

комплексної системи захисту інформації в 

автом системі взаємодії з підсистемою 

"Оформлення документів, що підтвердж 

громадянство України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи 

управління міграційними процесами ДМС 

України для ЦНАП 

71310000-4 - Консультаційні послуги у 

галузях інженерії та будівництва  

2240 26 052,67  Без проведення 

процедури 

 

жовтень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

лист Державного підприємства 

«Українські спеціальні 

системи» від 06.02.17 №09-153-

8 

Програма соц-економічного та 

культурного розвитку на 2018р 

 

* 62 300,0 * Жовтень  Ріш. м/р від 28.09.18 №02/60-18 

6. Поточний ремонт ліфтів  

  50750000-7 - Послуги з технічного 

обслуговування ліфтів  

2240 37 300,0 Без проведення 

процедури 

  

Жовтень  Рішення м/р від 23.02.18 зміни 

до Положення 

  

7. Встановлення обмежувачів 

45230000-8  Будівництво трубопроводів, 

ліній зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

45233150-5 Встановлення засобів 

примусового зниження швидкості 

дорожнього руху  

2240 20 000,0  Допорогова  Жовтень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 

8. Придбання дорожніх знаків 

34990000-3 Регулювальне, запобіжне, 

сигнальне та освітлювальне обладнання 

2210 5 000,0  Допорогова  Жовтень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 



9. Поточний ремонт мереж вуличного 

освітлення 

45310000-3 - Електромонтажні роботи  

2240 - 20 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

 

10. Повірка приладів обліку (вул.. 

освітлення), проведення їх заміни  

 50413000-3 Послуги з ремонту і техн. 

обслуговування контрольних приладів  

 

2240  

-10 000,0 Без проведення 

процедури 

жовтень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

50410000-2  

11. Обслуговування вуличного освітлення 

50230000-6  

 50232100-1 послуги з техн обслуговуван. 

 систем вул. освітлення  

 

2240 

30 000,0 Без проведення 

процедури 

 жовтень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 02.10.18р.  №92. 

 

 

Заст. голови тендерного комітету                                                          ________________________                                       С.Видай 

 

Секретар тендерного комітету                                                                ________________________                                       М.Назар     


