
  ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-66 до річного плану закупівель на 2019 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за 

наявності)  

Код згідно 

з КЕКВ 

(для бюдж 

коштів) 

Розмір бюдж. 

призн. за кошт 

або очік 

вартість предм 

закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок проведен 

проц закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

План природоохор заходів з місцевих фондів з 

охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській м/раді на 2019 рік  

* * * вересень * 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, напр. на запобігання розвитку небезпечних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого 

рівня їх негативного впливу на території і об'єкти: вул. 

Перемоги с. Вигівка  

90430000-0 Послуги з відведення стічних вод  

2240 101564,47 Допорогова 

закупівля 

вересень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

Технагляд за обєктом вул. Перемоги с. Вигівка 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги  

2240 2435,53 Без проведення 

процедури  

вересень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

Про затвердження міської цільової соцпрограми 

«Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської 

молоді м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2021 роки» 

 2 000,0 Без проведення 

процедури 

вересень Рішення м/ради від 26.01.2018 

року №06/44- 18 

1. Набір ігровий 3*1 шахматний, шахи, годинник 

шахм., дошка шахм, шашки 

37460000-0 Ігри на влучність, настільні ігри та 

інвентар  

2210 2 000,0 Без проведення 

процедури  

вересень Рішення м/ради від 26.01.2018 

року №06/44- 18 

Про затвердження міської цільової соцпрограми 

«Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської 

молоді м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2021 роки» 

 5 000,0 Без проведення 

процедури 

вересень Рішення м/ради від 26.01.2018 

року №06/44- 18 

1. Мячі футбольні та щитки футбольні 

37450000-7 Спорт інвентар для полів і кортів  
2210 2900,0 Без проведення 

процедури  

вересень Рішення м/ради від 26.01.2018 

року №06/44- 18 

2. Рукавиці воротарські 2210 250,0 Без проведення вересень Рішення м/ради від 26.01.2018 



18410000-6 Спеціальний одяг  процедури  року №06/44- 18 

3. Кубок, медалі, грамоти 

18530000-3 Подарунки та нагороди  

 

2210 1850,0  Без проведення 

процедури  

вересень Рішення м/ради від 26.01.2018 

року №06/44- 18 

Про затвердження міської цільової соцпрограми 

«Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської 

молоді м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2021 роки» 

 2 000,0 Без проведення 

процедури 

вересень Рішення м/ради від 26.01.2018 

року №06/44- 18 

 Медалі 

18530000-3 Подарунки та нагороди 

2210 2000,0 Без проведення 

процедури  

вересень Рішення м/ради від 26.01.2018 

року №06/44- 18 

Програма «Молодь Бурштина на 2017 – 2020»   4000,0 Без проведення 

процедури  

вересень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

1. Навушники  

      32340000-8 Мікрофони та гучномовці      

(32342200-4 Навушники)  

2210 1010,0  Без проведення 

процедури 

вересень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

2. Фени 

      39710000-2 - Електричні побутові прилади 

      39712210-1 - Фени 

2210 720,0 Без проведення 

процедури 

вересень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

3. Портативний акумулятор 

      31440000-2 - Акумуляторні батареї 

 

2210 1080,0 Без проведення 

процедури 

вересень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

4. Електричний чайник 

      39710000-2 Електричні побутові прилади 

 

2210 500,0 Без проведення 

процедури 

вересень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

5. Колонки, карти пам`яті 

      30230000-0 Комп’ютерне обладнання 

 

2210 690,0 Без проведення 

процедури 

вересень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 16.09.19р.  №87. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                       Р.Джура 

 

  

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     
  


