
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-76 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 соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2019 рік 

* * Без проведення 

процедури 

грудень * 

1.Ремонт та заміна пожежних гідрантів  

50410000-2 Послуги з ремонту і техн. обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і контрольних 

приладів   

2240 -593,0 Без проведення 

процедури 

листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

2.Технагляд за ремонтом та заміною пожежних 

гідрантів 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 593,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

3. Обслуговування вуличного освітлення  

50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуг. 

дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та 

супутні послуги (заміна ламп) 

2240 -1119,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

  

4. Технагляд по обслуговуванню вуличного освітлення 

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

2240 1119,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

5. Придбання матеріалів для підготовки міста до свят: 

будівельні товари 

44420000-0 Будівельні товари  

2210    -13911,0  Допорогова 

закупівля  

грудень Рішення м/ради від 27.11.19 

6. Придбання вапна 

44920000-5 Вапняк, гіпс і крейда  
 

 

2210 -8101,0 Допорогова 

закупівля  

грудень  Рішення м/ради від 27.11.19 



7. Придбання запасних частин до щіток підмітальних 

(МКЩ-1500) (диски поліпропіленові, щітка-намотка) 

34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні 

контейнери 34224200-5 Частини інших 

транспортних засобів) 

2210 - 10 000,0 Допорогова вересень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

8. Придбання запасних частин до щіток підмітальних 

(МКЩ-1500): диски поліпропіленові  

34390000-7 Приладдя до тракторів  

2210 10 000,0  Допорогова 

закупівля  

Грудень  п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

9. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 

45310000-3 Електромонтажні роботи  

(45316100-6 Монтаж обладнання зовн. освітлення) 

3132 -121 570,80 Без проведення 

процедури  

серпень Рішення м/ради від 27.11.19 

10. Обслуговування вуличного освітлення 

50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуг. 

дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та 

супутні послуги (заміна ламп) 

2240 9901,0 Без проведення 

процедури  

грудень  Рішення м/ради від 27.11.19  

11.Придбання матеріалів для вуличного освітлення  

31200000-8 Електророзподільна та контрольна 

апаратура  

2210  -100 000,0  Допорогова  грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

12.Придбання світлодіодних ламп та освітлювальних 

приладів  31500000-1 Освітлювальне обладнання та 

електричні лампи  

2210  -13946,0  Допорогова  грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

13.Повірка приладів обліку електроенергії вуличного 

освітлення, проведення їх заміни  50410000-2 Послуги з 

ремонту і тех обсл вим, випробув і контр. приладів  

2240  -15541,0 Без проведення 

процедури  

грудень  Рішення м/ради від 23.02.18 № 
09/46-18  

Програма функціонування ЦНАП * *  *  Грудень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

14. Посилені ключі для подальшого обслуговування 

посиленого сертифіката відкритого ключа для ЦНАП 

та від. реєстрації на нерух. майно, ключі для відділу 

ведення держреєстру виборців 72320000-4 Послуги, 

пов’язані з базами даних 

2240 -950,0 Без проведення 

процедури  

лютий-грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

15.Засіб криптографічного захисту інформації 

«SecureToken-337К» 30230000-0 Компьютерне 

обладнання (30234000-8 Носії інформації) 

2210 950,0 Допорогова 

закупівля 

грудень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма про фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень  
2210 2200,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



16. Плита OSB  

44190000-8 Конструкційні матеріали різні  

(44191300-8 Деревностружкові плити)  

2210 1080,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

17. Водоемульсія ЕКО 

44810000-1 Фарби  

2210 1120,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Зміни до Плану природоохоронних заходів на 2019  

рік 

2240 * Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 18. Заходи з озеленення по вул.С.Бандери 

77310000-6  Послуги з озел територій та утримання зел. 

насаджень       

2240 -1173,0 Без проведення 

процедури 

листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

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

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

2240 1173,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

20.Заходи з озеленення по вулиці Будівельників 

77310000-6  Послуги з озел територій та утримання зел. 

насаджень        

2240 39249,60 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

21. Технічний нагляд по заходах з озеленення алеї 

ім.Андрея Шептицького 

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

2240 908,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

22. Технічний нагляд по заходах з охорони підземних 

вод та ліквідації джерел їх забруднення по 

вул.Незалежності 

2240 5218,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19   

23. Заходи з озеленення по вул.Стуса 

77310000-6  Послуги з озел територій та утримання зел. 

насаджень         

2240 -826,0 Допорогова 

закупівля 

листопад п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19    

24. Технічний нагляд по заходах з озеленення по 

вул.Стуса 

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

2240 826,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19   

 25. Заходи з озеленення по вул.С.Стрільців 

77310000-6  Послуги з озел територій та утримання зел. 

насаджень     

2240 -922,0 Без проведення 

процедури 

листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

26. Технагляд по заходах з озеленення по 

вул.С.Стрільців 

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

2240 922,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



27. Аварійна заміна технологічного обладнання, як 

такого що використало свої технічні можливості на 

комунальних каналізаційних системах - обладнання 

компресора ВР-106 на фекально-очисних спорудах  

50530000-9   Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки (50531300-9 Послуги з ремонту 

і технічного обслуговування компресорів)  

2240 -1462,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

28.Технагляд по аварійній заміні технологічного 

обладнання: компресор ВР-106 на фекально-очисних 

спорудах 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 1462,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма «Оздоровлення і відпочинку дітей та 

учнівської молоді на 2018-2021  

2240 2500,0 Без проведення 

процедури 

грудень Рішення м/ради від 26.01.2018 

року №06/44- 18  

 

29. Послуги одноразового харчування 

55520000-1 Кейтерингові послуги  

 

2240 2500,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19    

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 02.12.19р.  № 104  

 

 

 

Заст. голови тендерного комітету                                                           ________________________                                       С.Видай 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


