
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-24 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 соціально-економічного та культурного 

розвитку на 2019 рік 

 

0110000 * * Січень-грудень  Рішення м/ради від 20.12.2018 

№25/65-18 

1. Заміна аварійних ділянок тепломереж по місту  

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і зал доріг; 

вирівнювання поверхонь (Заміна трубопроводів) 

2240   - 199 000,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

2. Заміна аварійних ділянок тепломереж по місту  

50720000-8 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування систем центрального опалення  

2240  199 000,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

3. Відновлення аварійної покрівлі будинку по 

вул.В.Стуса,15  45260000-7 Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи  

2240 - 1745,0 Без проведення 

процедури  

Січень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 

4. Проведення технічного нагляду по відновленню 

аварійної покрівлі будинку по вул. В.Стуса, 15 

71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 1745,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

  

5. Очищення від снігу та посипання доріг  та 

пішохідних доріжок у зимовий період  

ДК 021:2015 - 90620000-9 Послуги з прибирання снігу  

2240  - 814,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

  

6. Проведення технагляду по очищенню від снігу, 

посипання доріг та пішохідних доріжок у зим період  

71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 814,0 Без проведення 

процедури 

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

29.11.16р. 

  

7. Обслуговування вуличного освітлення  2240 -1 096,0 Без проведення Січень-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 



50230000-6 Послуги з ремонту, технобслуг. дорожньої 

інфр і пов’яз обладн та супутні послуги (заміна ламп) 

процедури  29.11.16р. 

  

8. Проведення технічного нагляду по обслуговуванню 

вуличного освітлення  

71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 1 096,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

  

9. Обслуговування ковзанки в районі вул.Коновальця, 

Стефаника 45450000-6 Інші завершальні будівельні 

роботи  

2240 - 252,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р  

10. Проведення технічного нагляду по обслуговуванню 

ковзанки 71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 252,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р  

11. Поточний ремонт мереж вуличного освітлення 

45310000-3 - Електромонтажні роботи  

2240 - 742,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 
12. Проведення технагляду поточного ремонту мереж 

вуличного  освітлення 

71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 742,0  Без проведення 

процедури 

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

29.11.16р. 

24. Виправлення профілю доріг автогрейдером  

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні 

роботи  

2240  - 277,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

25. Проведення технагляду за послугами автогрейдера 

71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 277,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

Програма містобудівного кадастру та створення 

служби містобудівного кадастру на 2015-2017рр.  

 

2210 2 000,0  допорогова 

закупівля  

березень Рішення м/ради від 27.01.17р. 

№02/23-17 

26. Жорсткий диск для архівування даних 

містобудівного кадастру  30230000-0 Комп’ютерне 

обладнання  (Накопичувачі на твердих магніт. дисках)  

2210 2 000,0  допорогова 

закупівля  

березень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

Програма фінзабезпечення на виг. проектно-кошт. 

док, технічних завдань на 2019-2021 р. 

 

* 49080,0 Без проведення 

процедури   

березень-грудень  рішення м/ради від 24.01.19 

№05/66-19  

27. Виготовлення кошторисної документації, ТЗ  

71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 49080,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р 
Програма фінзабезпечення апарату управління 

 

* * Без проведення 

процедури 

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

29.11.16 
28. Запчастини  34330000-9 Запасні частини до вант. 

трансп. засобів, фургонів та легк автом  

2210  - 4 640,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

29. Колеса 34350000-5 Шини для транспортних 2210   4 640,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 



засобів великої та малої тоннажності 

(Автомобільні шини) 

 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 21.03.19р.  №33. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                       Р.Джура 

 

  

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


