
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-38 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 розвитку фізичної культури і спорту на 

2018-2021рр. 

0110000 30 000,0 Без проведення 

процедури 

травень Рішення м/ради від 23.02.2018 

№09/46-18 

1.Футбольна форма для ф/к Євробуд 

18410000-6 Спеціальний одяг (Спортивні костюми) 
2210 12 600,0 Без проведення 

процедури  

травень Рішення м/ради від 23.02.2018 

№09/46-18 

2.Футбольні мячі для ф/к Євробуд 

37450000-7 Спортивний інвентар для полів і кортів 

(Футбольні м’ячі) 

2210 11 400,0 Без проведення 

процедури  

травень Рішення м/ради від 23.02.2018 

№09/46-18 

3.Футбольна сітка для ф/к Євробуд  

 37450000-7 Спортивний інвентар для полів і кортів 

(Спортивний інвентар для полів) 

2210 6 000,0  Без проведення 

процедури  

травень Рішення м/ради від 23.02.2018 

№09/46-18  

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради на 2019/20р. 

0110000 2500,0 * травень  Рішення м/ради від 25.04.2019 

№05/71-19 

4. Ноутбуки для відділу економіки , війського обліку та 

спеціаліста з питань мобілізації 

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна 

частина) (30213300-8 Настільні комп’ютери)  

3132    -15 190,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

5.Внутрішні двері для війського обліку та спеціаліста з 

питань мобілізації  

44220000-8 Столярні вироби (Двері) 

2210 10 500,0 Допорогова 

закупівля 

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

29.11.16р.  

6.Жалюзі для війського обліку та спеціаліста з питань 

мобілізації 39510000-0 - Вироби домашнього текстилю 

(Жалюзі)  

2210 2 500,0  Допорогова 

закупівля 

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

29.11.16р.  

7.Подовжувачі для війського обліку та спеціаліста з 2210 600,0 Допорогова Травень п.3.1 Положення №03/20-16 від 



питань мобілізації  31220000-4 Елементи 

електричних схем 

закупівля 29.11.16р.  

8.Принтер(-620), флешка(-300), комп мишка(-200), 

упси(-600) для відділу економіки  

30230000-0 Комп’ютерне обладнання 

2210 -1720,0 Допорогова 

закупівля 
Травень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

9.Жалюзі для відділу економіки 

39510000-0 - Вироби домашнього текстилю (Жалюзі) 
2210 -440,0 Допорогова 

закупівля 
Травень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  
10.Папки-реєстратори для відділу економіки 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне  

2210 -500,0 Допорогова 

закупівля 
Травень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  
11.Матеріали для ремонту (шпалери, шпаклівка,) для 

відділу економіки 

39190000-0 Шпалери та інші настінні покриття  

2210 2960,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

12. Матеріали для ремонту (клей) для відділу економіки 

24910000-6 Клеї  
2210 780,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 
13. Матеріали для ремонту (стрічка, плівка) для відділу 

економіки 44170000-2 Плити, листи, стрічки та 

фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами  

2210 510,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

14. Принтер БФП для сектору ЖКГ та обліку 

комунального майна 30230000-0 Комп’ютерне 

обладнання  (Лазерні принтери) 

2210 2500,0 Допорогова 

закупівля 
Травень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

Програма Безпечне місто на 2017-2019 рр. 0110000 * * травень Ріш м/ради від 29.06.2017 №07/34-17 

15. Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів:   
30230000-0 Комп’ютерне обладнання 

2210 -1 400,0 Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 
16. Монітор, флеш-накопичувачі 30230000-0 

Комп’ютерне обладнання  (Монітори з с/ екраном) 

2210 - 6 600,0 Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 
17. Монітор, переносний накопичувач 

30230000-0 Комп’ютерне обладнання (Монітори з екр) 

2210 8 000,0 Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 
 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 13.05.19р.  №51 . 

  

 

 

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


