
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

                                                                                                                                                          15.09.2014  № 1106  

 

Зміни-6 до додатку до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення закупівель на 2016 рік 

Бурштинська міська рада, код 04357466  

 
Предмет закупівлі КЕКВ  Очікувана 

вартість 

закупівлі, 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок проведення 

процедури закупівлі 

примітки 

1 2 3 4 5 6 

КФК 010116   КЕКВ  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 156 750  

26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя 

до них 

30000000-9 Офісна та комп’ютерна техніка, 

устаткування та приладдя 

3110 34 750 

 

Державні  

допорогові торги 

(електронні 

закупівлі) 

Квітень-грудень договір 

рішення міської ради 

№03/10-16 від 22.04.16р.  

26.70.1 Устатковання фотографічне та частини до нього 

 Фотоапарат 

38651000-3 Фотоапарати  

3110 

 

8000 - Квітень-грудень договір 

  

58.29.4 Програмне забезпечення оперативнодоступне (у 

режимі on-line) для сектору реєстрації місця 

проживання та зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб 

48624000-8 Пакети програмного забезпечення для 

операційних систем для персональних комп’ютерів  

3110 110 000 Державні  

допорогові торги 

(електронні 

закупівлі)  

Квітень-грудень  договір 

 рішення міської ради 

№03/10-16 від 22.04.16р.  

58.29.2 Програмне забезпечен прикладне на фіз носіях  

( для сектору містобудування та архітектури ) 

48624000-8 Пакети програмного забезпечення для 

операційних систем для персональних комп’ютерів  

3110 4000 Державні  

допорогові торги 

(електронні 

закупівлі)  

Квітень-грудень  договір 

 рішення міської ради 

№03/10-16 від 22.04.16р.  

КФК 100203 Благоустрій міста КЕКВ  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар-90 000  

 

п.3  27.32.1 - Проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші  

2210 8000 

-3000 

-  Лютий-грудень договір                  

 ріш. від 26.04.16 №9  



п.4 27.40.3 - Лампи та світильники, інші  2210 76000 

-7000 

- Лютий-грудень договір              

ріш. від 26.04.16 №9 

КФК 100203 Благоустрій міста   КЕКВ  2240 Оплата послуг  

Поточний ремонт вул. освітлення по вул. Міцкевича  

43.21.1 Роботи електромонтажні  

50232100-1 послуги з техн обсл с-м вул. освітл. 

2240 8000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

Пот. ремонт вул. освітлення по вул. Франка 

43.21.1 Роботи електромонтажні  

50232100-1 послуги з техн обсл с-м вул. освітл. 

2240 50479,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

Пот. ремонт вул. освітлення по вул. Над Потоком 

43.21.1 Роботи електромонтажні  

50232100-1 послуги з техн обсл с-м вул. освітлення 

2240 24519,40 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

Пот. ремонт вул. освітлення по вул. Торгова 

43.21.1 Роботи електромонтажні  

50232100-1 послуги з техн обсл с-м вул. освітлення 

2240 19837,20 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

Пот. ремонт вул. освітлення по вул.Над Рудкою 

43.21.1 Роботи електромонтажні  

50232100-1 послуги з техн обсл с-м вул. освітлення 

2240 12153,60 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

Пот. ремонт вул. освітл. в районі вул.Стефаника 15-17 

43.21.1 Роботи електромонтажні  

50232100-1 послуги з техн обсл с-м вул. освітлення 

2240 20000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

Пот. ремонт вул. освітлення вздовж доріжки від 

вул.Шухевича (в районі кафе «Золотий Захід») до буд. 

по вул.С.Стрільців,5 

43.21.1 Роботи електромонтажні  

50232100-1 послуги з техн обсл с-м вул. освітлення 

2240 15000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

Пот. ремонт вул. освітлення по вул.Шухевича 

43.21.1 Роботи електромонтажні  

50232100-1 послуги з техн обсл с-м вул. освітлення 

2240 50010,80 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

Пот. ремонт від вул. Д.Галицької до вул.Лісної 

43.21.1 Роботи електромонтажні  

50232100-1 послуги з техн обсл с-м вул. освітлення 

2240 20000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

Обслуговування вуличного освітлення 

43.21.1 Роботи електромонтажні  

50232100-1 послуги з техн обсл с-м вул. освітлення 

2240 30000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

33.19.1 Ремонтування іншого устатковання  2240 - 5000,0 - Лютий-грудень договір 



 (місток через газову трубу) 

Пот. ремонт вул. освітлення по вул.Л.Українки 

43.21.1 Роботи електромонтажні  

50232100-1 послуги з техн обсл с-м вул. освітлення 

2240 1000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

Пот. ремонт вул. освітлення с.Вигівка 

43.21.1 Роботи електромонтажні  

50232100-1 послуги з техн обсл с-м вул. освітлення 

2240 30000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

43.39.1 Роботи будівельні опоряджувальні, 

облицювальні та оздоблювальні, інші 

Ремонт опори дашка підїзду буд. по вул.Стуса,18 (11) 

45220000-5 Інженерні та будівельні роботи  

2240 5000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

41.00.4 Будування нежитлових будівель  

Поточний ремонт дороги по вул..Герцена, Зелена 

45112730-1 Благоустрій доріг і шосе  

2240 25000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

41.00.4 Будування нежитлових будівель  

Поточний ремонт дороги по вул.Франка 

45112730-1 Благоустрій доріг і шосе  

2240 25000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

41.00.4 Будування нежитлових будівель  

Поточний ремонт дороги по вул.Петлюри 

45112730-1 Благоустрій доріг і шосе  

2240 46175,92 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

41.00.4 Будування нежитлових будівель  

Поточний ремонт дороги по вул.Сагайдачного  

45112730-1 Благоустрій доріг і шосе  

2240 15000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

41.00.4 Будування нежитлових будівель  

Поточний ремонт дороги по вул.Юхвітова 

45112730-1 Благоустрій доріг і шосе  

2240 15000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

41.00.4 Будування нежитлових будівель  

Поточний ремонт дороги провулку Франка 

45112730-1 Благоустрій доріг і шосе  

2240 5000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

41.00.4 Будування нежитлових будівель (нове 

будівництво, реконструкція, капітальний і поточні 

ремонти) Кап. ремонт пішох. доріжки вул.Шухевича 

45233253-7 Влаштування тротуарного покриття  

3132 276000 Державні  

допорогові торги 

Електронні 

закупівлі 

Березень-грудень договір  

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

96.09.1 Послуги індивідуальні інші, н. в. і. у 

Відлов бездомних тварин 

98113000-8 Послуги спеціалізованих організацій  

2240 30000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  



81.30.1 Послуги щодо благоустрою території 

Впорядкування території містка по вул..Над Потоком 

45211360-0 Містобудівельні роботи  

2240 10000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території 

Відновлення МАФ (лавок) по вул..Стуса,21 

45223200-8 Конструкційні роботи  

2240 4500,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території 

Поточний ремонт під’їзних шляхів до ДНЗ№2 по 

вул..Енергетиків 

45233223-8 Відновл. покриття проїжджої частини доріг  

2240 20000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території 

Поточний ремонт пішох доріжки по вул.Стуса 12-14-21 

45233253-7 Влаштування тротуарного покриття  

2240 50000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території 

Ремонт проїзної частини (автостоянки) по вул..Стуса,14 

45233200-1 Влаштування різних видів дорожн покриття  

2240 40000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

43.91.1 Роботи покрівельні 

Поточн ремонт покрівлі буд.№9 по вул..Калуська (111) 

45233250-6 Влаштування покриття, крім дорожнього  

2240 25000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території 

Встановлення огорожі по вул..Міцкевича 

45223200-8 Конструкційні роботи  

2240 50000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території 

Поточн. ремонт пішох. доріжки у сквері Європейський 

45233253-7 Влаштування тротуарного покриття  

2240 25000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території 

Поточний ремонт пам’ятника невідомому солдату 

92522100-7 Послуги зі збереження історичних пам’яток  

2240 5000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

81.10.1 Послуги доп комбіновані щодо різних об'єктів 

Поточний ремонт лазні по вул..Франка 

45232460-4 Санітарно-технічні роботи  

2240 30000 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

43.91.1 Роботи покрівельні 

Поточний ремонт покрівлі буд.№6 по вул.Міцкевича 

45233250-6 Влаштування покриття, крім дорожнього  

2240 10000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

43.91.1 Роботи покрівельні 

Поточний ремонт покрівлі буд.№5 по вул.О.Басараб 

2240 9000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 



45233250-6 Влаштування покриття, крім дорожнього  від 22.04.16р.  

81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані щодо різних 

об'єктів (техн. документація) 

Виготовлення техн.інвентеризації по комун. об'єктах  

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 

2240 5396,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

36.00.2 Обробляння та розпод. води трубопроводами 

Заміна водопровідної мережі Коростовичі-свердловина 

№3-№4 д225  

65130000-3 Експлуатування систем водопостачання  

2240 99910,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

 КФК 170703 - 700 000      КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 20 000 

08.12.1 - Гравій та пісок  

14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі  
2210 -20 000 - Лютий-грудень  договір 

КЕКВ 2240 Оплата послуг  

41.00.4 Будування нежитлових будівель  

Поточний ремонт дороги в районі вул.О.Басараб,2-4 

45112730-1 Благоустрій доріг і шосе  

2240 5000,0 - Квітень-грудень договір 

рішення м/ ради №03/10-16 від 

22.04.16р.  

41.00.4 Будування нежитлових будівель (нове будівництво, 

реконструкція, капітальний і поточні ремонти) 

(кап. ремонт дороги Бурштин-Калуш •Автошлях Т0910) 

3132 - 600 000 Електронні закупівлі Лютий-грудень  договір  

рішення м/ ради №03/10-16 від 

22.04.16р.  

71.12.1 Послуги інженерні 

Робочий проект «Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги держ. значення Т-09-10 Бурштин-Калуш км 1+200 в 

Івано-Франківській обл.» 

71242000-6 Підготовка проектів та ескізів, оцінюв. витрат  

2240 9733,0 - Лютий-грудень  договір 

рішення м/ ради №03/10-16 від 

22.04.16р.  

41.00.4 Будування нежитлових будівель (нове будівництво, 

реконструкція, капітальний і поточні ремонти) 

Ямковий ремонт вулиць 

 45112730-1 Благоустрій доріг і шосе  

2240 +20000,0 - Квітень-грудень договір 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26 квітня 2016р. №9 

 

 

Голова Комітету з конкурсних  торгів                             ________________________            Р.Джура      

          

                                            

Секретар Комітету з конкурсних  торгів                         ________________________            М.Назар                                     


