
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Додаток-26 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 «Розвитку фізичної культури 

і спорту в м.Бурштин та с. Вигівка на 

2018-2021»   

*  

15 000,0 
*   

квітень 

 

рішення м/р № 07/44-18 від 26.01.18 

 

1. Футбольна форма (команда «Євробуд») 

18412000-0 Спортивний одяг  

2210 5460,0 Без проведення 

процедури  

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

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

2. Воротарська форма («Євробуд») 

18412000-0 Спортивний одяг 

2210 770,0 Без проведення 

процедури  

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

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

3. Воротарські рукавиці («Євробуд») 

18412000-0 Спортивний одяг 

2210 390,0 Без проведення 

процедури  

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

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

4. Гетри футбольні («Євробуд») 

18412000-0 Спортивний одяг  

2210 1050,0 Без проведення 

процедури  

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

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

5. М’ячі футбольні («Євробуд»)  

37451700-1 Футбольні м’ячі  

2210 1330,0 Без проведення 

процедури  

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

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

6. М’ячі волейбольні (ВК «Зелені 

дракони»)  

37452900-0 Волейбольний інвентар  

2210 5560,0 Без проведення 

процедури  

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

зміни до Полож щодо доп. закуп.  

7. Наколінники (ВК «Зелені дракони») 

18412000-0 Спортивний одяг  

 

2210 440,0 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. Придбання атрибутики (держпрапори) 

35821000-5 - Прапори.  
2210 -2 000,0 Без проведення 

процедури 

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

29.11.16р. 

9. придбання тканини для державної 

атрибутики (держпрапори) 

19240000-0 Спеціальні тканини  

2210 2 000,0 Без проведення 

процедури 

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

29.11.16р. 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 23.04.18р.  №36. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                ________________________                                       М.Назар     


