
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Додаток-5 до річного плану закупівель на 2018 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 

Програма «Оздоровлення і відпочинку дітей 

та учнівської молоді м. Бурштин та с. Вигівка на 

2018-2021 роки» 0113140 

 

45 000,0 

 

* 

 

лютий-грудень 

Рішення м/р № 06/44-18 від  

 26.01.18р. 

1. Забезпечення функціонування 

пришкільного спортивного табору (оплата 

харчування) 

55510000-8 Послуги їдалень  

2240 5 000,0  допорогова лютий-грудень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

2. Організація пільгового культурно-

екскурсійного і транспортного 

обслуговування та груп дітей під час 

канікул (перевезення) 

60140000-1 Нерегулярні пасажирські 

перевезення  

2240 25 000,0 допорогова лютий-грудень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

3. Організація міських відпочинкових 

таборів, придбання необхідного інвентаря 

та тематичних подарунків для активного 

відпочинку дітей та молоді 

37410000-5 Інвентар для спортивних ігор 

на відкритому повітрі  
 

2210 15 000,0 допорогова лютий-грудень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 



Програма «Відкрите місто – влада для 

людей» 

2240 50 000,0    

4. Забезпечення технічного супроводу, 

оновлення та розвитку веб-сайту м/ради 

48732000-8 Пакети програмного 

забезпечення для захисту даних  

2240 4 000,0 Без проведення 

процедури 

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

29.11.16р. 

5. Забезпечення провайдером 

телекомунікаційних послуг (сайт м/ради) 

64216000-3 Послуги систем електронної 

передачі ел повідомлень та інформації  

2240 7 200,0 Без проведення 

процедури 

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

29.11.16р. 

6. Забезпечення послуг хостингу та 

домену 

48611000-4 Пакети програмного 

забезпечення для баз даних  

2240 1 100,0  Без проведення 

процедури 

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

29.11.16р. 

7. Розміщення соціальної реклами на біл-

бордах 

79341500-1 Послуги з організації 

повітряної реклами  

2240 2 000,0 Без проведення 

процедури 

січень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

8. Публікація офіційних повідомлень 

міської ради у газетах 

79820000-8 - Послуги, пов’язані з друком  

2240 10 700,0 допорогова січень-грудень  

9. Підготовка та показ інформаційних 

відео матеріалів на каналах  місцевого та 

районного телебачення 

92400000-5 - Послуги інформаційних 

агентств  

2240 5 000,0 допорогова січень-грудень  

10. Онлайн трансляція сесії на сайті 

м/ради, архівування та запис на носій 

92100000-2 Послуги у сфері виробництва 

кіно- та відеопродукції  

2240 20 000,0 допорогова  січень-грудень   

  
Затверджено рішенням тендерного комітету від  26.01.18р.  №6. 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


