
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Додаток-7 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 

очікувана вартість 

предмета закупівлі, 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма соцзахисту і підтримки дітей сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

захисту їх житлових прав, попередж. дитячої 

безприт. на 2016-2020 роки» 0113242 

 

110 000,0 

 

* 

 

лютий-грудень 

Рішення м/р № 06/44-18 від  

 26.01.18р. 

1. Забезпечення житлом дітей сиріт та 

дітей, позбавл батьк піклування, осіб з їх 

числа, які його не мають або втратили з 

незалежних від них причин, потребують 

їх покращення (співфінансування) 

70120000-8 Купівля і продаж нерухомості  

3121 100 000,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

2. Забезпечення подарунковими наборами 

до великодніх свят  

15897300-5 Продуктові набори  

2210 3 500,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

Державні офіційні свята - 2018 

3. Забезпечення подарунковими наборами 

заходу Дня захисту дітей (малюнок на 

асфальті) 

37820000-2 Приладдя для образотворчого 

мистецтва  

2210 3 000,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

4. Забезпечення подарунковими наборами 

до Дня святого Миколая 

2210 3 500,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 



15842000-2 — Шоколад та цукрові 

кондитерські вироби  

Державні офіційні свята - 2018 

Програма співфінансування заходів із 

заміни вікон та дверей у 

багатоповерхових будинках на 2018 р. 

0116090 50 000,0 * Лютий-грудень Рішення м/р від 26.01.18 №  /44-

18 

5. Спів фінансування заходів із заміни 

вікон та дверей 

44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби  

 

2210 50 000,0 Без проведення 

процедури 

січень-грудень п.1.14 зміни до Положення 

№07/24-17 від 28.02.17р. 

Програма про дольову участь 

співвласників у пот. та кап. ремонтах 

багато поверх. будинках на 2018 рік 

0116090 50 000,0 * січень-грудень Рішення м/р від 26.01.18 №  /44-

18  

6.  Співфінансування заходів пот. та кап. 

ремонту у багатопов.будинках 

45454100-5 Відновлювальні роботи  

2240 50 000,0  Без проведення 

процедури 

січень-грудень  п.1.14 зміни до Положення 

№07/24-17 від 28.02.17р.  

Програма у галузі земельних відносин 

на території м/ради на 2017-2020рр.  

0117130 50 000,0 * січень-грудень  Рішення м/р від 26.01.18 №  /44-

18  
7. Виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, які 

підлягають продажу на земельних торгах 

(аукціонах)  

71356400-2 Послуги з технічн.планування  

2281 8 000,0 Без проведення 

процедури  

січень-грудень п.1.2 рішення  зміни до 

Положення №07/24-17 від 

28.02.17р.  

8. Експертиза землевпорядної 

документації  
71319000-7 Експертні послуги  

2240 11 000,0 допорогова січень-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

9. Розроблення детальних планів території  

 71410000-5 - послуги у сфері 

містобудування)  

2281 8 000,0 допорогова  січень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

10. Коригування кошторисної частини 

проектів  
71319000-7 Експертні послуги  

2240  23 000,0 допорогова  січень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

Програма містобудівного кадастру та 

створення служби на 2015-2019 рр. 

0117350 50 000,0 * лютий-грудень  * 

11. Обладнання комп’ютерне для сектору 

містобудування 

30236000-2 Комп’ют. обладнання різне  

2210 18 000,0 допорогова  лютий-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  



12. Шафа металева для сектору 

містобудування 

 39132000-6 Шафи-картотеки  

2210 7 000,0 допорогова  лютий-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

13. Система захисту бази даних 

містобудівного кадастру 

72212732-9 Послуги з розробки програмн 

забезпечення для захисту даних  

2240 25000 допорогова  лютий-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

Програма розвитку малого та 

середнього підприємництва на 2018-

2020 

0117610 5 000,0  

* 

лютий-грудень  Рішення м/р від 26.01.18 №  /44-

18  

14. Папір та папки 

30199000-0 Паперове канцелярське 

приладдя та інші паперові вироби  

2210 2 000,0 допорогова  лютий-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

15. Дрібне канцелярське приладдя   

30197000-6 Дрібне канцелярське приладдя 

  

2210 3 000,0 допорогова  лютий-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

  
Затверджено рішенням тендерного комітету від  30.01.18р.  №7. 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


