
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Додаток-25 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 «Молодь Бурштина на 2017-

2020 рр. 

 

0113133 1000.0 Без проведення 

процедури  

квітень Рішення м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

1. відро універсальне 

39224330-0 Відра  

2210 49,80 Без проведення 

процедури  

квітень Рішення м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

2. казан похідний 

39221260-7 Казанки  

2210 360,23 Без проведення 

процедури  

квітень Рішення м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

3. миска 

39221240-1 Миски  

2210 54,69 Без проведення 

процедури  

квітень Рішення м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

4. набір одноразового посуду 

39222110-8 Столові прибори і тарілки 

одноразового використання  

2210 290,97 Без проведення 

процедури  

квітень Рішення м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

5. ніж для хліба 

39241100-4 Ножі  

2210 70,62 Без проведення 

процедури  

квітень Рішення м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

6. папір білий 

39514300-1 Паперові рулонні рушники  

2210 95,48 Без проведення 

процедури  

квітень Рішення м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

7. пакети для сміття 

19640000-4 - Поліетиленові мішки та 

пакети для сміття  

2210 78,21 Без проведення 

процедури  

квітень Рішення м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

Програма фінансового забезпечення 

апарату управління Бурштинської 

міської ради на 2018 рік  

2210 * Без проведення 

процедури 

  

квітень  рішення м/р № 07/44-18 від 26.01.18 

 



8. Папка-реєстратор двостор. A4,5см,7см 

 30197210-1 Теки-реєстратори  

2210 -190,0 допорогова квітень п.3.1 Положення №03/20 від 

29.11.16р. 

9. Журнали для реєстрації  

    22810000-1 Паперові чи картонні 

реєстраційні журнали  

2210 -990,0  допорогова   квітень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

10. Бланки 

    22820000-4 Бланки 

2210 -1620,0 допорогова   квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

11. Папір  

    30197630-1 Папір для друку  

2210   2 800,0 допорогова квітень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 18.04.18р.  №34. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                ________________________                                       М.Назар     


