
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-62 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 

бюдж. 

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 про фонд міської ради на викон 

депут повнов на 2016-2020 роки  

 

* 
 

* 

Без проведення 

процедури 
грудень Рішення м/р №05/22-17 від 

27.01.2017р. 

1. Ремонт дахів 

45260000-7 Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи  

2240 - 25 476,77 Без проведення 

процедури  

грудень № 18/36-17 від 29.09.17 зміни 

до Положення 

2. Роботи по благоустрою дитячих 

майданчиків 

45442100-8 Малярні роботи  

2240 -293,23 Без проведення 

процедури  

грудень № 18/36-17 від 29.09.17 зміни 

до Положення 

2. Матеріали (металопластикові двері)  

44220000-8 - Столярні вироби  

2210 5 800,0  Без проведення 

процедури  

грудень  № 18/36-17 від 29.09.17 зміни 

до Положення 

3. Дашки в підїзди багато поверхового 

будинку по вул.Стуса,16 

44110000-4 Конструкційні матеріали (навіси 

3110 12 600,0 Без проведення 

процедури  

грудень  № 18/36-17 від 29.09.17 зміни 

до Положення 

4. Принтер-ксерокс (оргвідділ) 

30230000-0  Комп’ютерне обладнання  

3110 7 370,0 Без проведення 

процедури  

грудень  № 18/36-17 від 29.09.17 зміни 

до Положення 

Програма соціально-економічного та 

культурного розвитку на 2018 рік 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

грудень Рішення м/ради від 28.11.18 

№05/62-18 

5. Прогортання снігу, посипання доріг та 

пішохідних доріжок 

 90610000-6 - Послуги з прибирання та 

підмітання вулиць   

2240 30 000,0 Без проведення 

процедури  

Грудень   Рішення м/ради 01/62-18 від 

28.11.18 

6. Капітальний ремонт дороги провулку 

вул.С.Бандери в районі нової церкви 

3132 - 20 000,0  Допорогова  Грудень  Рішення м/ради від 28.11.18 

№05/62-18 



45230000-8 Будівництво трубопр, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізн доріг; вирівнювання 

поверхонь (Брукування та асфальтування)  

 

Програма фінансового забезпечення 

апарату управління Бурштинської міської 

ради на 2018 рік  

* 13 000,0 Допорогова  Грудень  Рішення м/ради від 28.11.18 

№05/62-18 

7. Компьютерна техніка для відділу 

економіки і промисл.(сист. блок, 

накопичуваші, мишка, клавіатура, килимок) 

30230000-0  Комп’ютерне обладнання  

3110 13 000,0 Допорогова  Грудень  Рішення м/ради від 28.11.18 

№05/62-18 

Підпрограма функціонування ЦНАП * 150 000,0 допорогова грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

8. Реконструкція нежитлового приміщення 

аптеки під ЦНАП по вул.С.Стрільців,15 

45400000-1 Завершальні будівельні роботи  

3142 150 000,0 допорогова грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

Програма «Молодь Бурштина на 2017- 

2020 рр.  

0113133  2890,0 Без проведення 

процедури  

грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

9.  Футболка з друком 

18410000-6 Спеціальний одяг  

2210 2890,0 Без проведення 

процедури  

грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

Програма «Розвитку фізкультури і 

спорту на 2018-2021     

 

* 

4302,0 Без проведення 

процедури  

грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

10. Карімат 

39520000-3 Готові текстильні вироби  

2210 420,0 Без проведення 

процедури 
грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

11. Шахи, дошка, годинник шаховий 

37460000-0 Ігри на влучність, настільні ігри 

та інвентар  

2210 560,0 Без проведення 

процедури 
грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

12. Грамоти, медалі 

18530000-3  Подарунки та нагороди  

2210 122,0 Без проведення 

процедури 
грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

13. Карімат 

39520000-3 Готові текстильні вироби  

2210 420,0 Без проведення 

процедури 
грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

14. Окуляри  

33730000-6 Офтальмологічні вироби та 

коригувальні лінзи  

2210 280,0 Без проведення 

процедури 
грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

15. Шахи, дошка, годинник шаховий, 

ракетка, кульки тенісні, обруч металевий 

37460000-0 Ігри на влучність, настільні ігри 

та інвентар  

2210  

901,0 

Без проведення 

процедури 
грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  



 

16. рукавиці воротарські, велосипедські, 

шапочка для плавання 

18410000-6 Спеціальний одяг  

2210 421,0 Без проведення 

процедури 
грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

17. М’ячі футбольні, волейбольні, 

баскетбольні 

37450000-7 Спортивний інвентар для полів і 

кортів  

2210 1017,0 Без проведення 

процедури 
грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

18. Грамоти, медалі 

18530000-3  Подарунки та нагороди  

2210 161,0 Без проведення 

процедури 
грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 11.12.18р.  №112. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                   ________________________                                        Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                ________________________                                       М.Назар     


