
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-40 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  

0110000 * Без проведення 

процедури 

 

травень Рішення м/ради від 27.03.2019 

№10/69-19 

1. 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  

2. Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку на вул. Калуська,7 (обл. субв) 
ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" 45453000-7 Капітальний ремонт і 

реставрація  

3131  13 000,0 Без проведення 

процедури  

травень рішення м/ради від 31.07.2017 

№06/35-17  

3. 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  

4. Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку на вул. Будівельників,2а (субв) 
ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" 45453000-7 Капітальний ремонт і 

реставрація  

3131 50 000,0  Без проведення 

процедури  

травень рішення м/ради від 31.07.2017 

№06/35-17  



Про затвердження міської цільової Програми 

соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, захисту їх 

житлових прав, попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки  

 3890,0 

(1894+1996) 

Без проведення 

процедури  

(до Дня захисту 

дітей) 

травень  Рішення м/ради від 24.12.15 

№10/04 -15  

від 20.12.18 № 24/65-18 «Про 

бюджет міста Бурштина на 2019 

рік»  

  5. Кульки повітряні 

37520000-9 Іграшки  

Повітряні кульки на іграшкові м’ячі  

2210 450,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

6. Крейда кольорова, папір кольоровий, картон 

кольоровий, папка для малювання, фломастери, 

альбом для малювання 

37820000-2 Приладдя для образотворчого 

мистецтва  

2210 838,0 

 

Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

7. Пластилін, набір тематичний, ручки, блокноти, 

набір квілінг 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 

2210 456,0 

 

Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

8. Фарба акварельна, акрілова 

44810000-1 Фарби (Фарби для дитячої творчості) 

2210 

1894,0 грн 

150,0 Без проведення 

процедури  

Травень 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

9. Книга «Барвистий віночок», дитяча 

енциклопедія 

22110000-4 Друковані книги  

2210 275,0 Без проведення 

процедури  

Травень 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

10. Пазли, конструктори, ігри, набори, 

розмальовки  

37520000-9 Іграшки  

2210 1451,0  Без проведення 

процедури  

Травень 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

11. Набори для творчості, альбоми 

37820000-2 Приладдя для образотворчого 

мистецтва  

2210 

1996,0 грн 

270,0 

 

Без проведення 

процедури  

Травень 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 21.05.19р.  №55 . 

  

 

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


