
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-29 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 соц-економічного та 

культурного розвитку на 2018р. 

* * * травень рішення м/р № 07/44-18 від 26.01.18 

 

1. Поточний ремонт доріг 

45233142-6 Ремонт доріг  

2240 -100 000,0  Без проведення 

процедури 

лютий-грудень Рішення м/р №02/46–18 від 

23.02.2018 

2. Поточний ремонт дороги по 

вул.О.Басараб 

45233142-6 Ремонт доріг  

2240  100 000,0  Без проведення 

процедури 

травень Рішення м/р №02/46–18 від 

23.02.2018 

3. Проведення ямкового ремонту доріг 

м.Бурштина та с.Вигівка 

45112730-1 Благоустрій доріг і шосе  

2240 120 000,0 Без проведення 

процедури 
травень рішення м/ ради від 31.03.17 року № 

02/28–17 «Про внесення змін до Пол. 

щодо проведення доп. закупівель»  

4. Обслуговування громадського туалету 

по вул.С.Бандери  

50760000-0 Ремонт і технічне 

обслуговування громадських вбиралень  

2240 20 000,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

5. Аварійні роботи по відновленню містка 

по вул.Над Рудкою 

45223500-1 Зведення залізобетонних 

конструкцій  

2240 98 000,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

Міська цільова програма модернізації зовнішнього 

освітлення м.Бурштина на 2018-2021рр. 

123 709,0 Без проведення 

процедури  

Травень  Рішення м/р № 06/51-18 від 

26.04.18  

6. Освітлення пішохідних переходів по 

вул.С.Бандери (в районі Будинку 

культури ім..Т.Шевченка-торгова мережа 

АТБ, перехід навпроти бувшої 

автостанції) 

2240  123 709,0 Без проведення 

процедури  

Травень  рішення м/р № 02/52-18 від 26.04.18 

«Про внесення змін до Положення 

щодо допорогових закупівель» 



45316110-9 Монтаж обладнання 

дорожнього освітлення  

Програма розробл (оновлення) містобуд 

документації територій м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2018-2020    

 

0117350  

 

60 000,0 

 

допорогова  

 

Травень  

 

рішення м/р №04/51-18 від 26.04.18 

7. Оновлення генерального плану та план 

зонування території (у складі генплану) 

с.Вигівка  71410000-5 - Послуги у сфері 

містобудування  

 

2281 

 

60 000,0 

 

допорогова  

 

Травень  

 

п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

Програма співфінансування заходів із 

заміни вікон та дверей у 

багатоповерхових будинках на 2018 р. 

 

0116090 
 

40 000,0 

 

* 

Травень   

Рішення м/р від 26.04.18 №04/51-18 

8. Спів фінансування заходів із заміни 

вікон та дверей 

44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби  

2210 40 000,0 Без проведення 

процедури 

травень-грудень п.1.14 зміни до Положення №07/24-

17 від 28.02.17р. 

Програма про дольову участь 

співвласників у пот. та кап. ремонтах 

багато поверх. будинках на 2018 рік 

0116090 40 000,0 * травень Рішення м/р від 26.01.18 №  /44-18  

9.  Співфінансування заходів пот. та кап. 

ремонту у багатопов.будинках 

45454100-5 Відновлювальні роботи  

2240 40 000,0  Без проведення 

процедури 

травень п.1.14 зміни до Положення №07/24-

17 від 28.02.17р.  

Програма «Відкрите місто – влада для 

людей»  

2240 40 000,0 допорогова  травень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

10. Онлайн трансляція сесії на сайті 

м/ради, архівування та запис на носій 

92100000-2 Послуги у сфері виробництва 

кіно- та відеопродукції  

2240 40 000,0 допорогова  травень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

Програма фінансового забезпечення 

апарату управління Бурштинської міської ради на 

2018 рік  

30 091,0  

* 

 

Травень 
 

Рішення м/р №04/51-18 від 26.04.18 

11.Придбання оргтехніки  

30213100-6 Портативні комп’ютери  

 

3110 15 000,0  допорогова  Травень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

12. Лазерний принтер 

30232110-8 Лазерні принтери  

3110 5 000,0  допорогова  Травень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

13. Придбання комплектуючих до 

оргтехніки 

30237000-9 Частини, аксесуари та 

приладдя до комп’ютерів  

2210 1 000,0 допорогова  Травень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р 



14. Оплата членських внесків Асоціація 

відкритих міст  98100000-4 Послуги 

членських організацій 

2800 2 000,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р 

15. Оплата членських внесків Асоціації 

енергоефективних міст    98100000-4 

Послуги членських організацій 

2800 6 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р 

16. Оплата членських внесків Асоціації 

«Євро регіон Карпати-Україна»    

98100000-4 Послуги членських 

організацій  

2800 1 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р  

17. Надання послуг гідрометцентру  

71351612-6 Гідрометеорологічні послуги  

  

2240 91,0 Без проведення 

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

29.11.16р  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 07.05.18р.  №41. 

 

  

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                ________________________                                       М.Назар     


