
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-18 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 

Програма про фонд міської ради на виконання 

депутатських  повноважень на 2016-2020 роки  

 

* 
 Без проведення 

процедури 
березень Рішення м/р №05/22-17 від 

27.01.2017р. 

1.БФП Принтер Canon i-SENSYS MF3010  
30230000-0 Комп’ютерне обладнання   
 (30232110-8 — Лазерні принтери) 

3110  7500,0 Без проведення 

процедури 
березень Рішення м/р 18/36-17 від 

29.09.2017р. 

2. Облицювальна плитка (будівля ЗОШ №2) 
44110000-4 – Конструкційні матеріали) (плитка 

облицювальна) ...  

2210 12485,0 Без проведення 

процедури 
березень Рішення м/р 18/36-17 від 

29.09.2017р.  

3. Заміна вікон та дверей у приміщенні вестибюля 

Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст.№3  

45420000-7 Столярні та теслярні роботи  

(Встановлення дверей, вікон і пов’язаних конструкцій) 

2240 36322,0 Без проведення 

процедури 
березень Рішення м/р 18/36-17 від 

29.09.2017р.  

План природоохор заходів з місц фондів з охорони 

навкол природного середовища по Бурштинській 

м/раді на 2019 рік  

2240 * * Березень Рішення м/р №52/68-19 від 

22.02.19  

4. Заходи з озеленення по вул.Шухевича  

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні 

роботи  (45112500-0 Земляні роботи)  

2240  - 40 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

5. Заходи з озеленення по вул.Шухевича (поточний 

ремонт об’єкту озеленення) 

ДСТУ Б Д.2.4-18:2014. Ресурсні елементні кошторисні 

норми на ремонтно-будівельні роботи.   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень       

2240   40 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 



 Розподіл коштів Державного бюджету для 

виготовлення органами ведення Держреєстру 

виборців 

2210 2050,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

6. Тонер туба 

30230000-0 Комп'ютерне обладнання  

(шрифтові картриджі для принтерів) 

2210 1150,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

7. Папір А3, А4 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне  

(Папір для друку) 

2210 900,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 05.03.19р.  №26. 

 

 

Заст. голова тендерного комітету                                                              ________________________                                       С.Видай 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


