
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-32 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 

Програми співфінансування заходів із заміни вікон 

та дверей у багатоквартирних будинках м. Бурштин 

на 2019 рік 

0110000 14 058,0 Без проведення 

процедури  

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

1 Заміна вікон та дверей в IV підїзді багатоквартирного 

будинку по вул.С.Стрільців,17 в м.Бурштин  

44220000-8 - Столярні вироби  (Вікна, двері) 

2210 7358,0  Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

28.02.17 №07/24-17 

2. Заміна вікон  в II підїзді багатоквартирного будинку 

по вул.Енергетиків,7  

44220000-8 - Столярні вироби   (Двері, вікна) 

2210  6700,0  Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

28.02.17 №07/24-17  

Програма соціально-економічного та культурного 

розвитку на 2019 р. 

* * Без проведення 

процедури  

квітень Рішення м/ради від 23.02.18 № 

09/46-18  
3. Повірка приладів обліку електроенергії вул 

освітлення, проведення їх заміни  50410000-2 Послуги з 

ремонту і тех обсл вим, випробув і контр. приладів  

2240  -1 640,0  Без проведення 

процедури  

Січень-грудень  Рішення м/ради від 23.02.18 № 
09/46-18  

4. Електролічильник з-ф НІК (аварійна заміна) 

 38550000-5 Лічильники  

 (38554000-3 Лічильники електроенергії ) 

2210 

 

 1 640,0  Без проведення 

процедури  

квітень Рішення м/ради від 23.02.18 № 

09/46-18  

Програма поводження з тваринами та регулювання 

чисельності безпритульних тварин на території 

Бурштинської міської ради на 2019 -2021 роки  

* 60 000,0  допорогова 

закупівля  

квітень  Рішення м/ради №23/65-18 від 

20.12.18 

 

5. Послуги з відлову, стерализації та утримання тварин 

на карантинному майданчику, нагляд ветеринарного 

лікаря, біостерилізація, повернення тварин в ареол 

2240 20 000,0  Допорогова 

закупівля 

квітень п.3.1 рішення м/ради від 29.11.16 

№03/20-16 



перебування 

77610000-9 Послуги з відлову та тимчасової ізоляції 

тварин  

6. Спецприладдя, спецодяг та собачі клітки 

44420000-0 Будівельні товари  

 (Вироби різні) 

2210 10 000,0 Допорогова 

закупівля 

квітень п.3.1 рішення м/ради від 29.11.16 

№03/20-16 

7. Облаштування карантинного майданчика 

45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи 

(Відновлювальні роботи) 

2240 8 000,0 Допорогова 

закупівля 

Травень-грудень п.3.1 рішення м/ради від 29.11.16 

№03/20-16 

8. Інформаційно-просвітницька діяльність про 

поводження з безпритульними тваринами 

79820000-8 Послуги, пов’язані з друком  

2240 1 500,0 Без проведення 

процедури  

Травень-грудень п.3.1 рішення м/ради від 29.11.16 

№03/20-16  

9. Відведення земельної ділянки та розробка проекту 

притулку для тварин 

71320000-7 Послуги з інженерного проектування  

2240 20 500,0 Допорогова 

закупівля 

Травень-грудень п.3.1 рішення м/ради від 29.11.16 

№03/20-16 

Програма соцзахисту і підтримки дітей сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

захисту їх житлових прав, попередж. дитячої 

безприт. на 2016-2020 роки 

* 6600,0 Без проведення 

процедури  

квітень розпорядження  від 08.04.19 

№238 

10. Великодні набори до Великодних свят 

15890000-3 Продукти харчування та сушені 

продукти різні  (Продуктові набори) 

2230 6600,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення від 29.11.16 

№03/20-16 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 12.04.19р.  № 42. 

 

 

  

 

 

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                       Р.Джура 

 

  

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


