
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-31  до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 

 
Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

  

Код 

КЕКВ 

(для 

бюдж. 

коштів) 

Розмір бюдж.призн. 

за кошторисом або 

очікув. вартість 

предмета закупівлі, 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма «Оздоровлення і відпочинку 

дітей та учнівської молоді  на 2017рік»  
(пришкільний спортивний табір) 

* 3960,0 * липень рішення міської ради від 27.01.17  

№ 02/22-17 «Про направлення вільного 

залишку»  

1. Футболки 

   18331000-8 Футболки  

  

2210 3960,0 не 

застосовується    

липень п.1.12 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 

-17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель»  

Програма «Молодь Бурштина»  
(табір «Нам пора для України жить») 

* 4000,0 не 

застосовується    

липень рішення міської ради від 27.01.17  

№ 02/22-17 «Про направлення вільного 

залишку»  

2. Ватман 

30199100-1 Копіювальний та 

самокопіювальний папір, папір для 

трафаретного друку та перебивний папір  

2210 240,0 не 

застосовується   

липень п.1.13 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 

-17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель» 

3. Маркер 

30192125-3 Маркери  

2210 280,0 не 

застосовується      

липень  п.1.13 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 

-17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель» 

4.Фарба для малювання 

44812000-5 Художні фарби  

2210 332,0 не 

застосовується       

липень п.1.13 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 

-17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель»  

5. Набір пензликів 

39224210-3 Пензлі для фарбування  

2210 72,0 не 

застосовується   

липень п.1.13 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 

-17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель» 



6. Записник  

22815000-6 Записники  

2210  912,0 не 

застосовується   

липень п.1.13 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 

-17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель» 

7. Кольоровий папір 

30197641-1 Папір для термографічного 

друку  

2210 60,0 не 

застосовується 
липень п.1.13 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 

-17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель» 

8. клей 

 24620000-6 Клеї  

2210 48,0 не 

застосовується 
липень п.1.13 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 

-17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель» 

9. ножниці 

39241200-5 Ножиці  

2210 100,0 не 

застосовується 
липень п.1.13 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 

-17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель» 

10. скотч, олівець, резинка, стругалка, ручки  

30197000-6 Дрібне канцелярське приладдя  

2210 381,0 не 

застосовується 
липень п.1.13 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 

-17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель» 

11. тент покрівельний 

39522120-4 Тенти  

2210 1320,0 не 

застосовується 
липень п.1.13 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 

-17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель» 

12. плівка поліетиленова 

24510000-2 Етиленові полімери у первинній 

формі  

2210 255,0 не 

застосовується 
липень п.1.13 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 

-17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель» 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 06.07.17р.  №41. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                      Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                      М.Назар    


