
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-11 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 функціонування ЦНАП на 2019-2020 

 
* 4000,0 * Березень  Рішення м/ради від 26.02.20 

 № 11/90-20 
1.Паперові рушники для рук, туалетний папір  

33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, 

рушники для рук і серветки  

2210 4000,0 Допорогова 

закупівля 

березень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма соціально-економічного розвитку на 

2020 

* 106427,60 * * Рішення м/ради від 26.02.2020 

№01/90-20  

2. Облаштування критої автобусної зупинки по 

вул.Стуса в м.Бурштин (співфінансування) 

45220000-5 Інженерні та будівельні роботи  

(45223000-6 Спорудження конструкцій) 

2240 30 000,0 Без проведення 

процедури  

березень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

3. Обслуговування громадського туалету по 

вул.С.Бандери 

50760000-0 Ремонт і технічне обслуговування 

громадських вбиралень  

2240 7806,0 Без проведення 

процедури  

березень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

4. Ремонт та заміна пожежних гідрантів 

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів  

 

2240 29382,0  Без проведення 

процедури  

березень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



5. Обслуговування вуличного освітлення 

50230000-6 Послуги з ремонту, технічного 

обслуговування дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та супутні послуги  

50232100-1 Послуги з технічного обслуговування 

систем вуличного освітлення  

2240 18990,0 Без проведення 

процедури  

березень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

6. Капітальний ремонт вуличного освітлення  

45310000-3 Електромонтажні роботи  

3132 19593,60 Без проведення 

процедури  

березень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

7. Технагляд по обслуговуванню вуличного 

освітлення  71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги (71248000-8 Технагляд за 

проектами та документацією)  

2240 466,0 Без проведення 

процедури  

березень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

8. Позачергова технічна перевірка однофазного 

засобу комерційного обліку електричної енергії 

50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів  

2240 190,0 Без проведення 

процедури  

березень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

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  

9. Стелаж металічний з полицями ДСП 

39150000-8 Меблі та приспособи різні  
(39151100-6 Стелажі) 

2210 5895,0 Без проведення 

процедури  
березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19 

10. Штатив (тримач) 

32350000-1 Частини до аудіо- та 

відеообладнання (32351000-8 Приладдя до 

аудіо- та відеообладнання)  

2210 800,0 Без проведення 

процедури  
березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19 

План природоохоронних заходів на 2020 рік 

 

* 227,0 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

11. Технагляд по заміна мулопроводу в районі 

машзалу (розширення необхідних споруд для 

очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві) 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та 

документацією)  

2240 227,0 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



Програма «Фізична культура і спорт» 

(міні-футбол «Весна 2020») 

2210 2000,0 Без проведення 

процедури  

березень  від 26.01.2018р. №07/44-18  

12. Скакалки 

37440000-4 Інвентар для фітнесу  

(37441500-6 Скакалки)  

2210 150,0 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

13. Тенісна ракетка, шахи 

37460000-0 Ігри на влучність, настільні ігри та 

інвентар (37462000-4 Ігри на влучність та 

інвентар)  

2210 1460,0 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

14. Бадмінтон ракетка 

37450000-7 Спортивний інвентар для полів і 

кортів (37452120-8 Ракетки для бадмінтону)  

2210 390,0 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 16.03.2020 р.  № 16 

 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     
 


