
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-28 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 

*  * * квітень-грудень  Рішення м/ради від 02.04.2019 

№10/69-19 

1.Капітальний ремонт покрівлі приміщення по вул. 

Січових Стрільців,6 в м.Бурштині (обл. субвенція) 
ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи  

3131 50 000,0 Без проведення 

процедури  

квітень-грудень  рішення м/ради від 31.07.2017 

№06/35-17  

2. Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку на вул. Будівельників,2а (субв) 
ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи 

3131 50 000,0  Без проведення 

процедури  

квітень-грудень  рішення м/ради від 31.07.2017 

№06/35-17  

3. Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку на вул. Калуська,7 (обл. субв) 
ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи  

3131 13 000,0 Без проведення 

процедури  

квітень-грудень  рішення м/ради від 31.07.2017 

№06/35-17  

4. Виготовлення та встановлення скульптурної 

композиції «Меморіалу Героям»  (обл. субв.) 

45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спорт., 

культ закладів, закладів тимч розміщення та 

ресторанів  (Будівництво історичних пам’ятників 

або меморіалів)   

3122 311 000,0  Без проведення 

процедури  

квітень-грудень  рішення м/ради від 31.07.2017 

№06/35-17  

5. Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. 

Коновальця, 5 в м.Бурштині 45233000-9 Будівн, 

влаштов фундаменту та покриття шосе, доріг  

3132 50 000,0  Без проведення 

процедури  

квітень-грудень  рішення м/ради від 31.07.2017 

№06/35-17  



(Влаштування тротуарного покриття) (обл. субв) 
6. Капіт ремонт дорожнього покриття в районі 

провулку вулиць Петлюри-Грушевського  за ГБН Г.1-

218-182:2011 “Ремонт авт доріг заг користув. Види 

ремонтів та перелік робіт” 45230000-8 Будівництво 

труб, ліній зв’язку та електр, шосе, доріг, аеродромів і 

залізн доріг; вирівн поверхонь (Брукування та 

асфальтування)  

3132 - 4498,0 допорогова квітень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

7. Проведення технагляду по капітальному ремонту 

дорожнього покриття в районі провулку вулиць 

Петлюри-Грушевського 71330000-0 - Інженерні 

послуги різні (Допоміжні інженерні послуги) 

2240 4498,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

8. Проведення технагляду щодо ліквідацїї наслідків 

стихії 10-11 березня 2019р. по вул. В.Стуса,15  

 71330000-0 - Інженерні послуги різні 

 (Допоміжні інженерні послуги)  

2240 128,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

9. Проведення технагляду щодо ліквідації наслідків 

стихії 10-11 березня 2019р. по вул. В.Стуса,13  

 71330000-0 - Інженерні послуги різні 

 (Допоміжні інженерні послуги)  

2240 251,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

10 Проведення технагляду щодо ліквідації наслідків 

стихії 10-11 березня 2019р. по вул. В.Стуса,5  

 71330000-0 - Інженерні послуги різні 

 (Допоміжні інженерні послуги)  

2240 433,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

План природоохор заходів з місц фондів з охорони 

навкол природного середовища по Бурштинській 

м/раді на 2019 рік 

2240 * Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р  

11. Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів  вул. С.Стрільців,20 

90430000-0 Послуги з відведення стічних вод      

2240  - 814,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

12. Проведення технагляду за проведенням заходів від 

підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів  вул. С.Стрільців,20 

 71330000-0 - Інженерні послуги різні 

 (Допоміжні інженерні послуги)  

 

2240  814,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 



Програма про фонд міської ради на виконання 

депутатських  повноважень на 2016-2020 роки  

 

 

* 
2310,0 Без проведення 

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

27.01.2017р. 

13. Світильник стельовий з датчиком руху 

31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура 

(Настельні світильники) 

2210 2310,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

14. Підвіконня 

44220000-8 Столярні вироби (Віконниці) 
2210 2250,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради на 2019-

2020рр. 

0110000 * допорогова лютий Рішення м/ради від 23.02.2018 

№09/46-18 

15. Обслуговування бухгпрограм 

72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням  

(Послуги зі впровадження програмного забезпечення)  

2240  - 5184,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 
 

16. Обслуговування бухгпрограм: консультаційні 

послуги по електронних системах звітності 

72220000-3 Консультаційні послуги з питань 

систем та з технічних питань  

2240 5184,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 
 

17. Файли 

22850000-3 - Швидкозшивачі та супутнє приладдя  

2210  - 1135,0 Допорогова 

закупівля  

Лютий-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
18. Файли прозорі для документів 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне  

(Канцелярські товари) 

2210  1135,0 Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 

19. Папір різноформатний 

    30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне  

(Папір для друку)  

2210 - 20 438,0 Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 

20. Обслуговування орг.техніки 

(обслуговування і ремонт) 

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки  (Технічне обслуговування і ремонт 

комп’ютерного обладнання) 

2240  20 438,0 Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 

21. Обслуговування орг.техніки 

(обслуговування і ремонт) 

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки  (Технічне обслуг і ремонт комп’ютерного 

обладнання) 

2240 -5 000,0 Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 



Програма функціонування ЦНАП м.Бурштин 

на 2019-2020 

 

2240 5000,0 Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 

22. Обслуговування орг.техніки 

(обслуговування і ремонт) 

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки  (Технічне обслуг і ремонт комп’ютерного 

обладнання) 

2240 5 000,0 Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 

 

 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 02.04.19р.  №37. 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     
 


