
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-33  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 
1. Придбання принтера (для сектору кадрової 

служби) 

30232110-8  Лазерні принтери  

3110 7000,0 допорогова 

закупівля 

серпень рішення м/р від 31.07.17 №01/35-17 

«Про внесення змін до бюджету на 

2017 рік» 

2. Придбання статист. збірників та бюлетенів 

22100000-1 Друк. книги, брошури проспекти  

2210 500,0 без проведення 

процедури 

серпень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

3. Придбання паливо-мастильних матеріалів: 

бензин марки А-92 

   09132000-3 Бензин  

2210 5000,0 допорогова 

закупівля 

серпень рішення м/р від 31.07.17 №01/35-17 

«Про внесення змін до бюджету на 

2017 рік» 

4. Послуга хостингу веб-сайту м/ради 

64216000-3 Послуги систем електронної 

передачі електр. повідомлень та інформації  

2240 1 000,0 без проведення 

процедури  
серпень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

5. Послуги з відлову бездомних тварин 

   77610000-9 - Послуги з відлову тварин  
2240  25000,0 допорогова 

закупівля 

серпень рішення м/р від 31.07.17 №01/35-17 

«Про внесення змін до бюджету на 

2017 рік» 

6. Улаштування асфальтобетонного покриття 

під’їзної дороги по вул.С.Бандери,34 

45233222-1 Брукування та асфальтування  

2240 30000,0 допорогова 

закупівля 

серпень рішення м/р від 31.07.17 №01/35-17 

«Про внесення змін до бюджету на 

2017 рік» 

7. Улаштування пішохідної доріжки по 

вул.Стуса,11 

45233253-7 Влаштування тротуарного 

покриття  

2240 12000,0 допорогова 

закупівля 

серпень рішення м/р від 31.07.17 №01/35-17 

«Про внесення змін до бюджету на 

2017 рік» 

8. Відновлення теплової мережі по вул.Стуса 

50720000-8  Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування систем центрального опалення 

2240 55000,0 без проведення 

процедури  
серпень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  



9. Облаштування місця для тимчасового 

розміщення автомобілів по вул.Стефаника,17 

45233330-1 Влаштування фундаменту вулиць  

2240 30000,0 допорогова 

закупівля 

серпень рішення м/р від 31.07.17 №01/35-17 

«Про внесення змін до бюджету на 

2017 рік» 

10. Заміна труб мережі холодного та гарячого 

водопостачання по вул.Калуська 

45231113-0 Заміна трубопроводів  

2240 5000,0 без проведення 

процедури  
серпень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

11. Встановлення огорожі по вул.Міцкевича 

45223200 - 8 Конструкційні роботи  

2240 25000,0 допорогова 

закупівля 

серпень рішення м/р від 31.07.17 №01/35-17 

«Про внесення змін до бюджету на 

2017 рік» 

12. Спів фінансування робіт по облаштування 

доріжок по вул..Стуса,18 

45233253-7 Влаштування тротуарного 

покриття  

2240 3900,0 без проведення 

процедури  
серпень  п.1.14 рішення м/р від 28.02.17 

№07/24-17 «Про внесення змін до 

Положення щодо допорогових 

закупівель» 

13. Спів фінансування ремонту під’їздів (1,4) 

по вул..Стуса,18 

45442100-8 Малярні роботи  

2240 18000,0 без проведення 

процедури  
серпень  п.1.14 рішення м/р від 28.02.17 

№07/24-17 «Про внесення змін до 

Положення щодо допорогових 

закупівель» 

14. Підсипка дороги щебенем по вул.Лісна 

45233200-1 Влаштування різних видів 

дорожнього покриття  

2240 10000,0 без проведення 

процедури  

серпень рішення м/р від 31.03.17  №02/28–17 

«Про внесення змін до Положення»  

15. Спів фінансування роботи по 

облаштуванню дитячого майданчика по 

вул.С.Стрільців 

45262400-5 Монтаж металевих конструкцій  

2240 5000,0 без проведення 

процедури  

серпень п.1.14 рішення м/р від 28.02.17 

№07/24-17 «Про внесення змін до 

Положення щодо допорогових 

закупівель»  

16. Нанесення дорожньої розмітки та 

встановл. дорожніх знаків по вул.Шухевича 

45233221-4 Нанесення дорожньої розмітки  

45233290-8 Встановлення дорожніх знаків  

2240 40000,0 без проведення 

процедури  

серпень Рішення м/ради від 31.07.17 № 

06/35-17 «Про внесення змін до 

Положення щодо допорогових 

закупівель» 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 01.08.17р.  №48. 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                      Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                      М.Назар    


