
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-61 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 соц-економ-розвитку на 2019 рік * * * * * 

1. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 

45310000-3 Електромонтажні роботи  

3132 - 214,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19    

2. Технагляд капремонту мереж вуличного освітлення 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та док)  

3132  214,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19    

3. Обслуговування вуличного освітлення  

50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуг.  

інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні 

послуги (заміна ламп) 

2240 - 631,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

  

4. Технагляд по обслуговуванню вуличного освітлення 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та док) 

2240  631,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

5. Косіння трави на кладовищах (нове, старе) 

м.Бурштин 

77310000-6 - Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень  

2240 20 000,0 Допорогова 

закупівля 

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  

* * * серпень * 

6. Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з 

метою відв чи припинен забруднення підз і поверх вод 

90640000-5 Послуги з очищення та спорожнення 

стічних канав  

2240 -459,0 Без проведення 

процедури  
квітень  Рішення м/ради від 27.03.19 

№05/70-19 зміни до положення 



7.Технагляд по ліквідації фільтруючих накопичувачів 

стічних вод з метою відвернення забруднення 

підземних і поверхневих вод 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 459,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

8. Заходи з озеленення вул.С.Стрільців 

 77310000-6  Послуги з озеленення територій та утрим 

зел. насадж.     

2240 -180,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

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

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

документацією) 

2240 180,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

10.Заходи з озеленення  по вул. Коновальця 

  77310000-6  Послуги з озел територій та утримання 

зел. насаджень   

2240 -861,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

11.Технагляд по заходах з озеленення по 

вул.Коновальця 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 861,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

12.Заходи з озеленення сквер Молодіжний 

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

2240 -183,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

13.Технагляд по заходах з озеленення сквер 

Молодіжний 

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

2240 183,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

14.Заходи з озеленення вул.О.Басараб 

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

2240 -373,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

15.Технагляд по заходах з озеленення вул.О.Басараб  

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

2240 373,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

16. Проведення заходів від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних 

процесів: промивка мереж 

2240 -2094,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

17. Технагляд по промивці мереж 

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

2240 2094,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

18. Проведення заходів з захисту від підтоплення і 2240 -1512,0 Допорогова серпень п.3.1 Положення від 25.06.19 



затоплення, напр. на запобігання розвитку небезпечних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого 

рівня їх негативного впливу на території і об'єкти: 

вул.Шухевича,10 (аварійні роботи) 

90430000-0 Послуги з відведення стічних вод  

закупівля  №05/76-19 

19.Технагляд за обєктом вул.Шухевича,10  

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

2240 1512,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

Програма функціонування ЦНАП * * * * * 

20. Реконструкція нежитлов.приміщення аптеки 

під ЦНАП по вул.С.Стрільців,15 ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013. Правила визначення вартості будівництва 

зат ДК 021:2015 45400000 – 1 Завершальні 

будівельні роботи  

3143 -2157,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

21. Технагляд по реконструкції приміщення під ЦНАП 

по вул.С.Стрільців,15 (загально-будівельні роботи) 

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

3143 2157,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

22. Реконструкція приміщення під ЦНАП по 

вул.С.Стрільців,15 (влаштування входів) згідно ДБН 

45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи  

3142 56540,0 Допорогова 

закупівля  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

23. Технагляд по реконструкції приміщення під ЦНАП 

по вул.С.Стрільців,15 (влаштування входів) 

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

3142 1328,0 Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 15.08.19р.  №.80 

  

 

 

 

Заст. голови тенд. комітету                                                                     ________________________                                       С.Видай 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар    


