
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-10 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 про фонд міської ради на 

виконання деп. повноважень 

* 9875,0 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

1.Придбання пральної машини для ДНЗ №3  
39710000-2 Електричні побутові прилади 

(39713200-5 Пральні та сушильні машини)  

3110 9875,0 Без проведення 

процедури  
березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19 

Програма соціально-економічного розвитку на 

2020  

* 88000,0 * * Рішення м/ради від 26.02.2020 

№01/90-20  

2. Виготовлення банерів 
22450000-9 Друкована продукція з елементами 

захисту (22458000-5 Друкована продукція на 

замовлення)    

2240 6000,0 Допорогова 

закупівля 

березень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

3. Виготовлення ПКД для встановлення ІТП в 

комунальних об'єктах м.Бурштин 71320000-7 

Послуги з інженерного проектування (71321200-6 

Послуги з проектування опалювальних систем)  

3132 27000,0 Допорогова 

закупівля 

березень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

4.  Влаштування стоянки для автомобілів по 

вул.Д.Галицького в м.Бурштин  

50230000-6 Послуги з ремонту, технічного 

обслуговування дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та супутні послуги 

2240 55000,0 Без проведення 

процедури  
березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19 обл. субвенція 



Програма «Молодь Бурштина на 2017-2020» 

до заходу «Просвітянські ігри 2020» 

 

* 900,0 Без проведення 

процедури  
березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

5.М'яч футбольний, волейбольний, ракетки 

37450000-7 Спортивний інвентар для полів і кортів  
2210 450,0 Без проведення 

процедури  
березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  
6.Ігра монополія, джанча 

37520000-9  Іграшки  37524900-6 Ігрові набори  

2210 450,0 Без проведення 

процедури  
березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  
Програма «Молодь Бурштина на 2017-2020» 

до заходу «Просвітянські ігри 2020»  

 

* 1100,0 Без проведення 

процедури  
березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

7.Папір ксероксний, папка, ватман, ручки, 

маркери, щоденники, клей пва 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне  

2210 971,0 Без проведення 

процедури  
березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

8.Фарба гуаш 

44810000-1 Фарби 
2210 129,0 Без проведення 

процедури  
березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  
План природоохоронних заходів на 2020 рік 

 

* 540172,40 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

9. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул.Лісна в м.Бурштин 

45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання 

трубопроводів і кабелів  

45232130-2 Прокладання трубопровідних систем 

відводу дощової води  

3122 290814,00 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 обл. субвенція 

10. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул. Квіткова від буд.№2 

до буд.№28  

45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання 

трубопроводів і кабелів (45232130-2 Прокладання 

трубопровідних систем відводу дощової води) 

3122 119057,0 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 обл. субвенція 

11. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул.Незалежності в 

м.Бурштин 

45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання 

трубопроводів і кабелів (45232130-2 Прокладання 

трубопровідних систем відводу дощової води)  

 

3122 107349,00 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 обл. субвенція 



12. Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і обєкти по вулицях міста (промивка 

мереж)   90470000-2 Послуги з чищення 

каналізаційних колекторів  

2240 22952,40 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 11.03.2020 р.  № 14 

 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     
 


