
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-1 до річного плану закупівель на 2020 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 зак, 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради на 2019-

2020рр. 

2240 15000,0 * Січень  Рішення м/ради від 24.01.2019 

№08/66-19 

1. Заправка та обслуговування картриджів 

50310000-1 Техн обслуговування і ремонт офісної 

техніки (50313000-2  Техн обслуговування і 

ремонт копіювально-розмножувальної техніки)  

2240 15 000,0 Допорогова 

закупівля  

Січень  п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма «Безпечне місто 2020-2025 рр.» * 157500,0 Без проведення 

процедури 

Січень-

грудень 

Рішення м/ради від 20.12.19 

№08/85-19, від 20.12.19 №14/85 -19 

2. Послуги інтернету 

72410000-7 Послуги провайдерів (Інтернет-посл)  

2240 6000,0 Без проведення 

процедури  

Січень-

грудень 

Абонплата 500,0 грн.*12 міс. 

3.Технічне обслуговування системи 

відеоспостереження та відеокамер 50530000-9 

Послуги з ремонту і техобслуговування  техніки  

2240 115200,0 Без проведення 

процедури  

Січень-

грудень 

Абонплата 9600,0 грн.*12 міс. 

4.Розробка проекту системи мовного оповіщення 

71320000-7 - Послуги з інженерного проектування  

2240 5000,0 Без проведення 

процедури  

лютий п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

5.Придбання, монтаж, налаштування обладнання: 

мовного оповіщення 

32340000-8 Мікрофони та гучномовці  

(Системи голосової пошти) 

2210 15300,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 



6. Встановлення додаткових камер для 

розпізнавання автомобільних номерів 

51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, 

телевізійної, аудіо- та відеоапаратури  

2240 16000,0 Без проведення 

процедури 

лютий п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

Програма «Відкрите місто – влада для людей» 

 

2240 85000,0 * Січень-

грудень 

№13/62-18 від 28.11.2018 

7. Публікація офіційних повідомлень міської ради 

у друкованих ЗМІ 

79820000-8 Послуги, пов’язані з друком  

2240 15000,0 допорогова лютий п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

8. Підготовка та показ інформаційних відео- 

матеріалів на телебаченні 

92140000-4 Послуги з показу відеопродукції  

2240 12000,0 допорогова лютий п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

9.Технічне забезпечення проведення онлайн нарад, 

онлайн трансляція заходів міської ради 

32260000-3 Обладнання для передавання даних  

2210 25000,0 допорогова  січень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

10.Антивірусне програмне забезпечення 

48760000-3 Пакети программного забезпечення 

для захисту від вірусів    

2210 4000,0 Без проведення 

процедури 

січень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

11. Ліцензія для операційної системи Windows 

48620000-0 Операційні системи  

2210 6000,0 Допорогова  лютий п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

12. Забезпечення провайдером телекомунікаційних 

послуг (обслуговування веб-сайту міської ради) 

ДК 021:2015 код 72410000-7 Послуги провайдерів  

2240 8000,0 Без проведення 

процедури  

Січень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

13. Оновлення та розвиток веб-сайту міської ради 

72410000-7 Послуги провайдерів  

(Послуги з розробки веб-сайтів)  

2240 10000,0 Без проведення 

процедури 

квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

14. Програмне забезпечення для впровадження 

послуг е-урядування (е-система документообігу, 

інші інформаційні ресурси) 

48310000-4 Пакети програмного забезпечення для 

створення документів  

2210 5000,0 Допорогова  січень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма фінансового забезпечення 

нагородження відзнаками та грошовими 

винагородами на 2020 рік 

2210 38200,0 Без проведення 

процедури  

Січень-

червень 

від 27.11.2019 №20/84-19 

15. Фотопапір для виготовлення Грамот та Подяк 

(придбання бланків Грамот та Подяк, вітальних 

2210 2500,0 Без проведення 

процедури 

Січень-

березень 

п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



листівок) 22990000-6 Газетний папір, папір 

ручного виготовл та інший некрейдований папір  

16. Відзнаки Бурштинської м/ради та виконавчого 

комітету 22320000-9 Вітальні листівки  

2210 2500,0 Без проведення 

процедури 

травень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

17. Фоторамки та папки для оформлення бланків 

Почесних грамот, Грамот, Подяк 

19520000-7 Пластмасові вироби 

2210 3200,0 Без проведення 

процедури 

Січень-

березень 

п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

18. Сувенірна продукція (у т.ч. із символікою 

міста), подарунки 39290000-1 Фурнітура різна 

2210 10000,0 Без проведення 

процедури 

червень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

19. Закупівля квіткової продукції  

03120000-8 Продукція рослинництва, у т. ч. 

тепличного (03121210-0 Квіткові композиції) 

2210 12000,0 Без проведення 

процедури 

Січень-

червень 

п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

20. Послуги по перевезенню та одноразовому 

харчуванню учасників свят 

98390000-3 Інші послуги  

2240 8000,0 Без проведення 

процедури 

Квітень-

травень 

п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 11.01.2020 р.  №1. 

 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


