
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Зміни-29 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 

очік вартість 

предмета закупівлі, 

грн. 

Процеду

ра 

закупівлі 

Орієнт. початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

 

1. Папір (папір А-4) 

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові  

30197630-1 Папір друкарський 

   

2210 1000,0 - грудень  Рішення міської ради № 

01/20-16 від 29.11.16 «Про 

внесення змін  до міського 

бюджету на 2016 рік» 

2. Виготовлення печаток для відділів виконавчого органу 

22.19.7  Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; 

вироби з твердої ґуми  

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне  

 

2210 2500,0 - грудень Рішення міської ради № 

01/20-16 від 29.11.16 «Про 

внесення змін  до міського 

бюджету на 2016 рік» 

3. Виготовлення електронного ключа для відділу державної 

реєстрації  

ДК 016:2010  63.99.1 Послуги інформаційні, інші, н.в.і.у. 

ДК 021:2015 64216200-5 Електронні інформаційні послуги   

 

2210 685,0 - грудень  Рішення міської ради № 

01/20-16 від 29.11.16 «Про 

внесення змін  до міського 

бюджету на 2016 рік»  

4. Ремонт стиків зовнішніх стін панельних будинків 

43.39.1 Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та 

оздоблювальні, інші  

50700000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

будівельних конструкцій  

2240  2000,0  - грудень  Рішення міської ради № 

01/20-16 від 29.11.16 «Про 

внесення змін  до міського 

бюджету на 2016 рік»  

5. Проведення робіт по благоустрою кладовища у ст.ч. міста 

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території 

45112714-3 Благоустрій кладовищ    

2240 5200,0 - грудень  Рішення міської ради № 

01/20-16 від 29.11.16 «Про 

внесення змін  до міського 

бюджету на 2016 рік»  

6. Публікація матеріалів у газеті «Бурштинський вісник» 

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші 

79820000-8 Послуги, пов’язані з друком  

2240 5000,0 - грудень  Рішення міської ради № 

01/20-16 від 29.11.16 «Про 

внесення змін  до міського 

бюджету на 2016 рік»  



7. Відлов бездомних тварин 

96.09.1 Послуги індивідуальні інші, н. в. і. у 

98113000-8 Послуги спеціалізованих організацій  

2240 -15643,0 - грудень за погодженням  

депутатської комісії з 

бюджету та економ.  

розвитку від 09.12.16  

8. Встановлення новорічних ялинок 

81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів  

79952100-3 Послуги з організації культурних заходів 

2240 15643,0 - грудень за погодженням  

депутатської комісії з 

бюджету та економ.  

розвитку від 09.12.16  

9. Поточний ремонт приміщень адмінбудинку 

 43.39.1 - Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та 

оздоблювальні, інші  

2240 -1200,0 - грудень  за погодженням  

депутатської комісії з 

бюджету та економ.  

розвитку від 09.12.16  

10. Навчання у сфері здійснення публічних закупівель  

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

80511000-9 Послуги з навчання персоналу 

  

2282 1200,0 - грудень за погодженням  

депутатської комісії з 

бюджету та економ.  

розвитку від 09.12.16  

11. 20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення 

39831200-8  Мийні засоби 

  

2210 -1290,0 - грудень Подання головного 

бухгалтера 

12. 17.22.1 - Папір побутовий і туалетний та паперова 

продукція  

33760000-5 –Туалетний папір, носові хустинки, рушники для 

рук і серветки 

2210 500,0 - грудень Подання головного 

бухгалтера 

13. 25.72.1 Замки, завіси  

44523000-2 Петлі, монтажна арматура та фурнітура  

 

2210 440,0 - грудень Подання головного 

бухгалтера 

14. Пакети для сміття  

22.22.1 Тара пластмасова  

ДК 021:2015:  19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для 

сміття  

2210 350,0  - грудень Подання головного 

бухгалтера 

15. 28.14.1  Крани, вентилі, змішувачі, інші  

44411100-5 Водопровідні крани 

  

2210  - 847,0  - грудень Подання головного 

бухгалтера 

16. 16.29.2 Вироби з корка, соломи та інших матеріалів, 

придатних для плетіння; вироби кошикові та плетені вироби  

39290000-1 Фурнітура різна  

 

2210  70,0 - грудень Подання головного 

бухгалтера 

17. 20.52.1 Клеї  

ДК 021:2015 - 24910000-6 – клеї  

 

2210  334,0  - грудень Подання головного 

бухгалтера 



18. 27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші  

31224000-2 - з’єднувачі та контактні елементи 

 

2210  185,0  - грудень Подання головного 

бухгалтера 

19. 32.91.1 Мітли та щітки  

39224000-8 - Мітли, щітки та інше  господарське приладдя  

 

2210  74,0  - грудень Подання головного 

бухгалтера 

20. 13.94.1 Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім 

відходів  

19442000-6 - нитки синтетичні  

 

2210  28,0  - грудень Подання головного 

бухгалтера 

21. 27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; 

лампи дугові  

31500000-1 - освітлювальне обладнання та електричні лампи 

 

2210  156,0  - грудень Подання головного 

бухгалтера 

22. Поточний ремонт місця тимчасового зберігання 

автотранспорту по вул.В.Стефаника 

43.39.1 - Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та 

оздоблювальні, інші  

45113000-2 Роботи на будівельному майданчику  

2240  40000,0  - грудень за погодженням  

депутатської комісії з 

бюджету та економ.  

розвитку  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 21.12.16р.  № 51. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                            ________________________                                       Р.Джура     

 

                                 

Секретар тендерного комітету                                                        ________________________                                        М.Назар 
 

 

 

 


