
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-42 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 2 000,0 Без проведення 

процедури 

травень Рішення м/ради від 23.02.2018 

№09/46-18 

1. Набір ігровий 3*1 шаховий, дошка шахова, 

шахи, шахмати 

37460000-0 Ігри на влучність, настільні ігри та 

інвентар  

2210 2 000,0 Без проведення 

процедури  

травень Рішення м/ради від 23.02.2018 

№09/46-18 

Програма «Молодь Бурштина на 2017 – 2020»  2210 1 000,0  Без проведення 

процедури  

травень Рішення м/ради від 23.02.2018 

№09/46-18  

2. Дитячі ігри 

37520000-9 Іграшки  
2210 1000,0 Без проведення 

процедури  

травень  Рішення м/ради від 23.02.2018 

№09/46-18 

Програма про фонд міської ради на виконання 

депутатських  повноважень на 2016-2020 роки 

2210 10 000,0 Без проведення 

процедури 

травень Рішення м/ради від 28.09.18 № 

09/60-18  

3. Набір ігровий 3*1 шаховий, годинник 

шахматний, дошка шахова, шахи, шахмати 

37460000-0 Ігри на влучність, настільні ігри та інвентар 

2210 2050,0 Без проведення 

процедури  

травень Рішення м/ради від 28.09.18 № 

09/60-18 

4. Мати спортивні  

37420000-8 Гімнастичний інвентар  
2210 3400,0 Без проведення 

процедури  
Травень Рішення м/ради від 28.09.18 № 

09/60-18 

5. Футбольна та воротарська форма 

18410000-6 Спеціальний одяг  
2210 4550,0 Без проведення 

процедури 
Травень Рішення м/ради від 28.09.18 № 

09/60-18  

Програма соціально-економічного розвитку на 2019р. 

 

* * * * 

6. Заміна аварійних ділянок тепломереж по місту  

50720000-8 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування систем центрального опалення  

2240 -467,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 



7.Проведення технічного нагляду по заміні 

аварійних ділянок тепломереж по місту 

71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 467,0 Без проведення 

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

29.11.16р.  

План природоохор заходів з місц фондів з охорони 

навкол природного середовища по Бурштинській 

м/раді на 2019 рік  

 

* * Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

8.Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з 

метою відвернення чи припинення забруднення 

підземних і поверхневих вод 

90640000-5 Послуги з очищення та спорожнення 

стічних канав  

2240 -431,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

9.Проведення технічного нагляду по ліквідації 

фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою 

відвернення чи припинення забруднення 

підземних і поверхневих вод 

71330000-0 - Інженерні послуги різні 

2240 431,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

10. .Заходи з озеленення по вул.Стуса 

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень  

2240 -367,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

11. Проведення технічного нагляду по заходах з 

озеленення по вул.Стуса  

71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 367,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

12. Заходи з озеленення по вул.Калуська 

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень  

 

2240 -544,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

13. Проведення технічного нагляду по заходах з 

озеленення по вул.Калуська  

71330000-0 - Інженерні послуги різні  

 

2240  544,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

14. Заходи з озеленення по вул.Коновальця 

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

 

2240 -1339,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 



15. Проведення технічного нагляду по заходах з 

озеленення по вул.Коновальця  

71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 1339,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 27.05.19р.  №56. 

  

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


