
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Додаток-12 до річного плану закупівель на 2018 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 

очік. вартість 

предм. закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма фінансового забезпечення 

апарату управління Бурштинської 

міської ради на 2018 рік  

0110180  

* 

 

* 

 

* 

Рішення м/р № 04/42-17 від 

20.12.17р. 

1. Обслуговування оргтехніки, мережі, 

програм, заправка картриджів 

50300000-8 Ремонт, техн обслуг перс. 

комп’ютерів, офісного, телек та аудіов 

обладнання, а також супутні послуги  

2240 - 16 440,0 допорогова   лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

2. Обслуговування Інтернету 

72411000-4 Постачальники Інтернет-

послуг  

2240 16 440,0  Без проведення 

процедури 
Лютий-грудень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

3. Ремонт автотранспорту 

   50112000-3 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування автомобілів  

2240 - 5 000,0 допорогова   Січень-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

4. Аварійний ремонт службового  

автотранспорту 

50112000-3 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування автомобілів  

2240  5 000,0 Без проведення 

процедури 
Лютий-грудень рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель  

5. Деталі автомобіля для службового  

автотранспорту 

34330000-9 Запасні частини до вант. 

трансп. засобів, фургонів та легк автом 

2210 -10 000,0 допорогова   Січень-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

6. Деталі автомобіля для службового  2210 10 000,0 Без проведення Лютий-грудень рішення м/р від 23.02.18 зміни до 



автотранспорту 

34330000-9 Запасні частини до вант. 

трансп. засобів, фургонів та легк автом 

процедури Положення щодо допорогових 

закупівель  

7. Придбання кондиціонеру із 

встановленням для від реєстрації виборців 

45331220-4 Встановлення систем 

кондиціонування повітря  

2240  - 12 800,0  допорогова   Січень-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

8. Придбання кондиціонеру із 

встановленням для відділу реєстрації 

виборців 

45331220-4 Встановлення систем 

кондиціонування повітря  

3110   12 800,0  допорогова   лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

Програма соціально-економічного 

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 

2018 рік 

0116030 * * лютий-грудень  Рішення м/р від 23.02.18р. 

9. Проведення експертного обстеження, 

технічного огляду ліфтів 

  71319000-7 Експертні послуги  

 

2240 

 

- 50 000,0 

 

допорогова 

 

лютий-грудень 

п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

10. Проведення експертного обстеження, 

технічного огляду ліфтів 

  71319000-7 Експертні послуги  

 

2240 

 

50 000,0 

Без проведення 

процедури 
Лютий-грудень рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель  

11. Проведення поточних, позачергових 

ремонтів, капітально-відновлювальних 

робіт ліфтів 

  50750000-7 - Послуги з технічного 

обслуговування ліфтів   

 

2240 

 

- 50 000,0 

 

допорогова 

 

січень-грудень 

п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

12. Проведення поточних, позачергових 

ремонтів, капітально-відновлювальних 

робіт ліфтів 

 50750000-7 - Послуги з технічного 

обслуговування ліфтів   

 

2240 

 

 50 000,0 

Без проведення 

процедури 
Лютий-грудень рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель  

13. Капітальний ремонт ліфтів 

45453000-7 – Капітальний ремонт і 

реставрація  

3132  - 250 000,0 допорогова лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р 

14. Капітальний ремонт ліфтів 

45453000-7 – Капітальний ремонт і 

реставрація  

 

3132   250 000,0 Без проведення 

процедури  

лютий-грудень рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель 



15. Капітальний ремонт доріг 

45233142-6 – Ремонт доріг 

3132 - 381 000,0 допорогова лютий-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р  

16. Капітальний ремонт доріг (спів 

фінансування робіт по вул.Енергетиків, 

автодорога Бурштин-Калуш Т0910, 
провулку вулиць С.Бандери-Петлюри-

Грушевського) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013  

45233142-6 – Ремонт доріг  

3132 381 000,0 Без проведення 

процедури  

лютий-грудень рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель 

17. Обслуговування ковзанки в районі 

вул.Коновальця 

45262320-0 Вирівнювальні роботи  

2240  -20 000,0 Без проведення 

процедури  

лютий-грудень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

18. Підсипка доріг та доріжок в зимовий 

період 

90610000-6 Послуги з прибирання та 

підмітання вулиць  

2240 20 000,0 Без проведення 

процедури  

лютий-грудень рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допор. закупівель  

Програма про фонд міської ради на 

викон деп. повноважень на 2016-2020рр.  

2240 0110180 * січень-грудень №05/22-17 від 27.01.2017р. 

19. Освітлення пішохідних переходів 

50232000-0 Послуги з техн. обслуг систем 

освітлення вул і гром місць та світлофорів  

2240 -70 000,0 Без проведення 

процедури  

січень-грудень № 18/36-17 від 29.09.17 зміни до 

Положення 

20. Поточний ремонт мереж вуличного 

освітлення 

45310000-3 - Електромонтажні роботи  

2240 - 80 000,0 Без проведення 

процедури  

січень-грудень № 18/36-17 від 29.09.17 зміни до 

Положення 

21. Ямковий ремонт доріг 

45233142-6 Ремонт доріг  

2240 -13 261,20 Без проведення 

процедури  

січень-грудень № 18/36-17 від 29.09.17 зміни до 

Положення 

22. Освітлення пішохідних переходів по 

вул.Міцкевича 

45316110-9 Монтаж обладнання 

дорожнього освітлення  

2240 163 261,20 Без проведення 

процедури 

 Березень-

грудень 

Рішення м/р від 29.09.17 №18/36-17 

зміни до Положення доп. закуп. 

Програма «Оздоровлення і відпочинок 

дітей та учнівської молоді на 2018-

2021рр.» 

0113140 45 000,0 Без проведення 

процедури 

 Березень-

грудень 

Рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель 

23. Забезпечення функціонування пришк. 

спорт. табору (послуги з харчування) 

55510000-8 - Послуги їдалень  

2240 5 000,0 Без проведення 

процедури 

 Березень-

грудень 

Рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель 

24.Організація міських відпочинкових 

таборів, придбання необхідного інвентаря 

та тематичних подарунків для активного 

2210 15 000,0 Без проведення 

процедури 

 Березень-

грудень 

Рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель  



відпочинку дітей та молоді 

37416000-7 Інвентар для відпочинку та 

дозвілля  

25. Організація пільгового культурно-

екскурсійного транспортного обслуговув. 

та груп дітей під час канікул 

60172000-4 Прокат автобусів і 

туристичних автобусів із водієм  

2240 25 000,0 Без проведення 

процедури 

 Березень-

грудень 

Рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель  

Програма розвитку фізичної культури і 

спорту на 2018-2021 рр. 

0115010 25 000.0 Без проведення 

процедури  

лютий-грудень  Рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель  

26. Організація транспортного 

обслуговування дітей по спортивних 

заходах 

60112000-6 Послуги громадського 

автомобільного транспорту  

2240 2 500,0 Без проведення 

процедури 

 лютий-грудень Рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель 

27.Придбання переносної акустичної 

системи та форми для проведення 

спортивних змагань 

32342411-6 Акустичні мініатюрні системи  

3110 20 000,0 Без проведення 

процедури 

 лютий-грудень Рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 26.02.18р.  №13. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


