
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-59 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 фінзабезпечення виготовлення 

проектно-кошторисної документації  
71320000-7 Послуги з інженерного проектування 

 (Послуги з оцінювання обсягів робіт)  

2240 

0110180 
-5 400,0 Без проведення  

процедури 

серпень Рішення м/ради від  26.07.19 

№01/77-19 

Програма соц-економ-розвитку на 2019 рік * * * * * 

2. Обслуговування вуличного освітлення  

50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуг. 

дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та 

супутні послуги (заміна ламп) 

2240 -1873,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

  

3. Технагляд по обслуговуванню вуличного освітлення 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та док) 

2240 1873,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

План природоохор заходів з місцевих фондів з 

охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській м/раді на 2019 рік  

* * * липень * 

4.Заходи з озеленення  по вул.Стуса  77310000-6  

Послуги з озел територій та утримання зел. насаджень      

2240 -378,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

5.Технагляд по заходах з озеленення по вул.Стуса    

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 378,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

6.Заходи з озеленення сквер Виговського 77310000-6  

Послуги з озеленення територій та утрим зел. насадж.     

2240 -333,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

7.Технагляд по заходах з озеленення сквер Виговського   

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
2240 333,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   



(71248000-8 Технічний нагляд за проектами та 

документацією) 

8.Заходи з озеленення  по вул.С.Бандери  77310000-6  

Послуги з озел територій та утримання зел. насаджень   

    

2240 -225,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

9.Технагляд по заходах з озеленення по вул.С.Бандери 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 225,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

10.Заходи з озеленення сквер Загиблих воїнів 

77310000-6  Послуги з озел терит та утрим зел. насадж.  

    

2240 -366,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

11.Технагляд по заходах з озеленення сквер Загиблих 

воїнів   71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 366,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

12.Заходи з озеленення сквер Чорновола77310000-6  

Послуги з озел терит та утрим зел. насадж.     

 

2240 -180,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

13.Технагляд по заходах з озеленення сквер Чорновола  

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 180,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

14. Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і 

об'єкти: с.Вигівка вул.Зелена 

90430000-0 Послуги з відведення стічних вод  

2240 -667,0  Допорогова 

закупівля 

червень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

15.Технагляд за обєктом с.Вигівка вул.Зелена заходи 

від підтоплення і затоплення 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 667,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

16. Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і 

об'єкти: вул.О.Басараб (від ТП «Рудка» до вул. 

Сагайдачного) 

90430000-0 Послуги з відведення стічних вод 

2240 -2801,0 Допорогова 

закупівля 

червень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 



17.Технагляд за обєктом  заходи від підтоплення і 

затоплення вул.О.Басараб (від ТП «Рудка» до вул. 

Сагайдачного) 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 2801,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

Програма соціально-економічного розвитку на 2019 

рік 

* * * серпень Рішення міської ради від 25.06.19 

№ 01/75 - 19 

18. Поточний ремонт мереж вуличного освітлення 

45310000-3 - Електромонтажні роботи  

2240 -177 426,0  Без проведення 

процедури  

Січень-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
19. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 

45310000-3 Електромонтажні роботи  

(45316100-6 Монтаж обладнання зовн. освітлення) 

3132 177 426,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19    

20. Аварійний ремонт тепломережі по 

вул.Сагайдачного 

50720000-8 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування систем центрального опалення  

2240 40 000,0  Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19    

21. Улаштування входів в під’їзди по вул.Січових 

Стрільців 17,21 згідно норм ДБН А.2.2-3:2014  

50700000-2 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування будівельних конструкцій  

2240 5 000,0 Допорогова 

закупівля 

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

22. Аварійний ремонт покрівлі по 

вул.Міцькевича,6 згідно норм ДБН А.2.2-3:2014 

50700000-2 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування будівельних конструкцій  

2240 15 000,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19    

23. Поточний ремонт покрівлі багатоповерхового 

будинку по вул. Стефаника,15 (перший під’їзд), 

м.Бурштин (обласна субвенція) згідно норм ДБН 

А.2.2-3:2014 50700000-2 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування будівельних конструкцій  

2240 180 000,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19    

Програма національно-патріотичного 

виховання молоді і дітей 

* 6975,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19    

24. Призові дипломи на дерев'яній основі, 

подарункові чашки з логотипом, подарункові 

годинники з логотипом, призові календарі 

18530000-3 Подарунки та нагороди  

2210 6975,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19    



Програма «Молодь Бурштина» для табору 

«Нам пора для України жить» 

* 1500,0  Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19    

25. Клей олівець, ПВА, ножиці дитячі 

30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя 

різне  

2210 242,09 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19    

26. Зошити школярик 

22830000-7 Зошити  

2210 134,55 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19    

27. Альбоми для малювання, картон кольоровий, 

набір кольорового паперу, олівці кольорові 

37820000-2 Приладдя для образотворчого 

мистецтва  

2210 1123,36 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19    

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 06.08.19р.  №77. 

  

 

 

Заст. голови тенд. комітету                                                                     ________________________                                       С.Видай 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар    


