
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-16 до додатку до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення закупівель на 2016 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 
Запчастини 

29.32.3 Частини та приладдя до моторних 

транспортних засобів 

34330000-9  

Запасні частини до вантажних 

транспортних засобів, фургонів та 

легкових автомобілів  
  

2210 6100 - жовтень Рішення міської ради від 23.09.16 

№01/17-16 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016 рік»  

Придбання канцелярського приладдя 

17.23.1  Вироби канцелярські, паперові  
30199000-0 Паперове канцелярське 

приладдя та інші паперові вироби  

 

2210 5000 - Жовтень-

грудень 

Рішення міської ради від 23.09.16 

№01/17-16 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016 рік»  

Комплект дитячого майданчика по 

вул.С.Бандери 

(спів фінансування проекту конкурсу 

«Місто своїми руками») 

3110 16304  - жовтень Рішення міської ради від 23.09.16 

№01/17-16 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016 рік»  

Матеріали для встановлення комплекту 

дитячого майданчика по вул.Стуса 

23.20.1 Вироби вогнетривкі  

44111000-1 Будівельні матеріали  

2210 5000 - жовтень Рішення міської ради від 23.09.16 

№01/17-16 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016 рік»  



  

Матеріали для вуличного освітлення 

27.40.3 - Лампи та світильники, інші 

Код ДК 021:2015:  31000000-6 

Електротехнічне устаткування, апаратура, 

обладнання та матеріали; освітлювальне 

устаткування 

2210 10500 - Жовтень-

грудень 

Рішення міської ради від 23.09.16 

№01/17-16 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016 рік»  

Облаштування пішохідної доріжки по 

вул.Стефаника в районі буд.№17 

81.30.1 Послуги щодо благоустрою 

території 

 45233253-7 Влаштування тротуарного 

покриття  

2240 25000 - Жовтень-

грудень 

Рішення міської ради від 23.09.16 

№01/17-16 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016 рік»  

Ремонт під’їзної дороги до буд. по 

вул.Будівельників2А-С.Бандери,34 

41.00.4 Будування нежитлових будівель  

45112730-1 Благоустрій доріг і шосе  

2240 20000 - Жовтень-

грудень 

Рішення міської ради від 23.09.16 

№01/17-16 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016 рік»  

Відновлення дашка при вході до підїзду 

№4 по вул.Будівельників,10 

43.39.1 Роботи будівельні 

опоряджувальні, облицювальні та 

оздоблювальні, інші 

45453100-8 Реставраційні роботи 

2240 2000 - Жовтень-

грудень 

Рішення міської ради від 23.09.16 

№01/17-16 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016 рік»  

Поточний ремонт під’їзних шляхів до 

ДНЗ№2 по вул..Енергетиків 

81.30.1 Послуги щодо благоустрою 

території 

45233223-8 Відновл. покриття проїжджої 

частини доріг  

2240 25950 - жовтень Рішення міської ради від 23.09.16 

№01/17-16 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016 рік»  

Поточний ремонт дороги по 

вул.В.Стуса,14 

81.30.1 Послуги щодо благоустрою 

території 

45233200-1 Влаштування різних видів 

дорожнього покриття  

2240 16526 - жовтень Рішення міської ради від 23.09.16 

№01/17-16 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016 рік»  

62.09.2 - Послуги у сфері інформаційних 2240 -7400 - лютий-грудень Подання гол. бухгалтера 



технологій і стосовно комп'ютерної 

техніки, інші  

Послуги Укртелекому 

61.10.1 - Послуги стаціонарного 

телефонного зв'язку 

64200000-8 Телекомунікаційні послуги  

2240 5000  Жовтень-

грудень 

Подання гол. бухгалтера  

Послуги освітянські з навчання 

спеціалістів у сфері здійснення публічних 

закупівель 

85.59.1 Послуги освітянські, інші, н.в.і.у.  

80522000-9 Навчальні семінари  

2240 2400 - жовтень договір 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 06.10.16р. №25. 

 

  

 

Голова тендерного комітету                                                            ________________________                                       Р.Джура 

 

 

                                                

Секретар тендерного комітету                                                        ________________________                                       М.Назар 

 


