
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-30 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 співфінансування заходів із заміни вікон 

та дверей у багатоквартирних будинках м. Бурштин 

на 2019 рік 

* 9250,0 Без проведення 

процедури  

квітень  Рішення м/ради від 28.11.2018 № 
16/62-18  

1. Заміна вікон та дверей в III  підїзді 

багатоквартирного будинку по вул.Коновальця,9 

44220000-8 - Столярні вироби  (Двері, вікна) 

2210  9250,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

Програма фінансового забезпечення на 

виготовлення проектно-кошторисної документації, 

технічних завдань для виконання загально-

будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка на 

2019-2021 роки 

2240 *  Без проведення 

процедури  

квітень рішення м/ради від 24.01.19  

№ 05/66-19  

2. Виготовлення кошторисної документації, ТЗ  

71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 - 49080,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р 

3. Виготовлення кошторисної документації 

(технічного завдання)  
71320000-7 Послуги з інженерного проектування 

 (Послуги з оцінювання обсягів робіт)  

2240 49080,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

Програма соціально-економічного та культурного 

розвитку на 2019 рік  

 

2240 * Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

4. Виправлення профілю доріг автогрейдером  

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні 

роботи  

2240  - 172,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  



5. Проведення технагляду за послугами автогрейдера 

71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 172,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

План природоохоронних заходів з місцевих фондів з 

охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській м/раді на 2019 рік 

2240 * Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р  

6. Заходи з озеленення по вул.Стуса (поточний ремонт 

об’єкту озеленення ДСТУ Б Д.2.4-18:2014. Ресурсні 

елементні кошторисні норми на ремонтн-будів роботи.   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень       

2240   40 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

 

2240 -564,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

 

7. Проведення технічного нагляду по заходах з 

озеленення по вул.Стуса 

 71330000-0 - Інженерні послуги різні 

 (Допоміжні інженерні послуги) 

2240 564,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

  

Програма фінзабезпечення апарату управління 

  

* * Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 
8. Обслуговування орг.техніки 

(обслуговування і ремонт) 

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки  (Технічне обслуг і ремонт комп’ютерного 

обладнання) 

2240 -4 640,0 Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 

Програма  фінансового забезпечення правової 

роботи на 2019 рік в особі юридичного відділу  

2240 4 640,0 Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 
9. Обслуговування орг.техніки в особі юридичного 

відділу (заправка катриджів і обслуговування) 

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки  (Технічне обслуг і ремонт компобладнання) 

2240  4 640,0 Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 

Програма про фонд міської ради на виконання 

депутатських  повноважень на 2016-2020 роки  

 

* 
18 400,0 Без проведення 

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

27.01.2017р. 

10. Гільза поршнева, вкладиші двигуна, набір 

прокладок, корзина зчеплення двигуна, сальникова 

набивка двигуна, шайби розбігу колінвала, бензонасос 

двигуна, сальники клапанів двигуна для КП Житловик 

34310000-3 Двигуни та їх частини 

2210 18 000,0  Без проведення 

процедури 
квітень рішення міської ради від 

29.09.2017 № 18/36-17  

11. Олива моторна для КП Житловик 

09210000-4 Мастильні засоби 

 

2210 400,0 Без проведення 

процедури 
квітень рішення міської ради від 

29.09.2017 № 18/36-17  



12. Папір, ручки, маркери, конверти для учнівського 

конкурсу «Найкращий краєзнавець» 

  30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне  

2210 890,0 Без проведення 

процедури 
квітень рішення міської ради від 

29.09.2017 № 18/36-17  

13. Фоторамки для учнівського конкурсу «Найкращий 

краєзнавець» 

39290000-1 Фурнітура різна  

2210 110,0 Без проведення 

процедури 
квітень рішення міської ради від 

29.09.2017 № 18/36-17  

14. Кольорова крейда для учнівського  конкурсу 

«Найкращий краєзнавець»  

37820000-2 Приладдя для образотворчого мистецтва  

2210 100,0 Без проведення 

процедури 
квітень рішення міської ради від 

29.09.2017 № 18/36-17  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 08.04.19р.  №40. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


