
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-45 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 розвитку на 

2019р. 

* 575 919,0 * * * 

1.Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці 

Міцкевича  (автодорога H О9 Львів-Мукачево)  до 

площі Героїв ОУН-УПА 

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь (Влаштування 

дорожнього покриття) ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт 

автомобільних доріг загального користування. Види 

ремонтів та переліки робіт”   

3132 575 919,0 Без проведення 

процедури  

Червень Рішення м/ради від 29.05.19  

№02/74-19 

Програма функціонування ЦНАП * 32 000,0 * * Рішення м/ради від 29.05.19  № 

06/74-19 

2. Облаштування та придбання обладнання, матеріалів 

для санвузла в приміщенні по вул.С.Стрільців,15 

45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи 

(45332400-7 Встановлення санітарно-технічного 

обладнання) 

2240 32 000,0  Допорогова 

закупівля 

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

29.11.16 р. 

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління  

* 20 000,0 Без проведення 

процедури  

червень Рішення м/ради №06/35-17 від 

31.07.17 (субв з держбюджету) 

3. Покращення мат-технічної бази відділу у справах 

молоді і спорту: монітор, БФП з*1 (субвенція з 

держбюджету) 

30230000-0 Комп’ютерне обладнання  

3110 - 10 899,0 Без проведення 

процедури  

червень Рішення м/ради №06/35-17 від 

31.07.17 (субвенція з 

держбюджету) 



4. Покращення мат-технічної бази відділу у справах 

молоді і спорту: системний блок (субв з держбюджету) 

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна 

частина) (30213400-9 Центральні процесорні пристрої 

для персональних комп’ютерів  

3110 - 9 101,0 Без проведення 

процедури  

червень Рішення м/ради №06/35-17 від 

31.07.17 (субвенція з 

держбюджету) 

5. Покращення мат-технічної бази відділу у справах 

молоді і спорту: компьютер в комплекті 

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна 

частина  

(30213000-5 Персональні комп’ютери ) 

3110 12500,0 Без проведення 

процедури  

червень Рішення м/ради №06/35-17 від 

31.07.17 (субвенція з 

держбюджету) 

6. Покращення мат-технічної бази відділу у справах 

молоді і спорту: принтер БФП з*1 (субвенція з 

держбюджету) 

30230000-0 Комп’ютерне обладнання  

3110 7500,0 Без проведення 

процедури  

червень Рішення м/ради №06/35-17 від 

31.07.17 (субвенція з 

держбюджету) 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 07.06.19р.  №60. 

  

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


