
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-58 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 

1.Програма розвитку фізкультури і спорту  *  5000,0 * серпень * 

1.Шолом тренувальний, захист голіні (СОК Крок) 

37430000-1 Інвентар для боксу  

2210   5000,0  Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 10 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

План природоохор заходів з місцевих фондів з 

охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській м/раді  

* * Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 10 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

2. Аварійна заміна насосного обладнання, як такого, що 

використало свої технічні можливості: насосна 

частина насосу фекалійного СД 80/32 на КОС  
42120000-6 Насоси та компресори  (42124000-4 

Частини насосів, компресорів, двигунів або моторів) 

3132 -37 000,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 

 

3. Аварійна заміна насосного обладнання, як такого, що 

використало свої технічні можливості: насосна 

частина насосу фекалійного СД 80/32 на КОС  

50510000-3 Послуги з ремонту і тех обслуговув. 

насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів  

3132 37 000,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 

 

Програма мобілізаційних заходів населення та 

заходів з територіальної оборони на 2019-2020рр. 

* 60 000,0 * серпень Рішення м/ради від 28.11.18 № 

19/62-18  

4. Закупка паливо-мастильних матеріалів 

09210000-4 Мастильні засоби  

2210  30 000,0 Допорогова 

закупівля 

Серпень-грудень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

5. Послуги з перевезення 

60140000-1 Нерегулярні пасажирські перевезення  
2240 20 000,0 Допорогова 

закупівля 

Серпень-грудень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



6. Придбання військового спорядження: берци 

18810000-0 Взуття різне, крім спортивного та захисного  

2210 2 600,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

7. Придбання військового спорядження: костюми літні 

(форма, футболки) 

18110000-3 Формений одяг  

2210 2950,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

8. Придбання військового спорядження: костюми 

зимові 18220000-7 Штормовий одяг 

(Водонепроникний одяг) 

2210 2950,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

9. Придбання військового спорядження: шоломи 

18440000-5 Капелюхи та головні убори  

(Захисні головні убори) 

2210 1500,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма соціально-економочного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2019 рік  

* * Без проведення 

процедури  

серпень рішення міської ради від 26.07.19 

№ 01/77-19  

10. Співфінансування проектів Стратегії соц. 

партнерства ДТЕК з м.Бурштин  

99999999-9 не визначено 

2240 -60 000,0  Без проведення 

процедури  

Січень-грудень  Рішення міської ради від 28.02.17 

№07/24 – 17  

11. Встановлення дитячого майданчика по 

вул.Будівельників,2а  по проектах Громада своїми 

руками:  37530000-2 Вироби для парків розваг, 

настільних або кімнатних ігор     

3110 30 000,0  Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

12. Встановлення дитячого майданчика по 

вул.Стуса,10  по проектах Громада своїми руками: 

37530000-2 Вироби для парків розваг, настільних 

або кімнатних ігор 

3110 30 000,0 Без проведення 

процедури  
серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 05.08.19р.  № 76. 

  

 

 

Заст. голови тенд. комітету                                                                      ________________________                                        С.Видай 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


