
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-49 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 Молодь Бурштина * 7 000,0 * *  

1. Навушники 32340000-8 Мікрофони та гучномовці 

(32342200-4 Навушники)  

2210 2000,0  Без проведення 

процедури 

липень рішення м/ради від 23 лютого 

2018 р   №09/46-18 

2.Ігрова форма joma (спортивна) 

18410000-6 - Спеціальний одяг  

2210 5000,0 Без проведення 

процедури 

липень рішення м/ради від 23 лютого 

2018 р   №09/46-18 

Програма Безпечне місто на 2017-2019 рр.  
 

* * Без проведення  липень Рішення м/ради від  25.06.19 

№03/76-19 

3.Комплектуючі (блок розеток, кабелі)  

32520000-4 Телекомунікац кабелі та обладнання   

2210 - 571,50 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення із змінами 

від 29.09.17 №18/36-17  

4.Послуга з монтажу та настройки відеоспостер (у 

т.ч. придбання відео- та пасивного обладнання) 

51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, 

телевізійної, аудіо- та відеоапаратури  

2240 571,50 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення із змінами 

від 29.09.17 №18/36-17  

5 Послуги з технічного обслуговування системи відео 

спостереження 50530000-9 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування техніки  

2240 -5 800,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17  

6. Телекомунікаційні послуги: підключення до мережі 

інтернет, абонплата серверної кімнати 

72410000-7 Послуги провайдерів (Інтернет-послуги)  

2240 5800,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17  

7. Послуги із встановлення системи відео 

спостереження: монтажні та пусконалагодж. роботи 

64210000-1 Послуги тел зв’язку та передачі даних 

(Послуги передачі даних за протоколом бездр доступу) 

2240 -15421,0 Без проведення 

процедури  

 липень п.3.2 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19 



8. Закупівля та монтаж обладнання для системи 

відеоспостереження в м.Бурштин (робоча станція) 

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна 

частина)  (30214000-2 Робочі станції) 

3110 15421,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

Програма функціонування ЦНАП * * * * * 

9. Реконструкція нежитлов.приміщення аптеки під 

ЦНАП по вул.С.Стрільців,15 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 

Правила визначення вартості будівництва зат ДК 

021:2015 45400000 – 1 Завершальні будівельні 

роботи (45421100-5 Встановлення дверей, вікон і 

пов’язаних конструкцій)  

3142 -2543,0 Допорогова 

закупівля 

липень п.3.1 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

10. Проведення технічного нагляду по 

реконструкції нежитл. приміщ під ЦНАП (вікна) 
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технічний нагляд за 

проектами та документацією)  

3142 2543,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

Програма соціально-економічного та 

культурного розвитку 

* 71014,0 * липень рішення м/ради від 25.06.19 

№01/75-19 

11. Обслуговування вуличного освітлення  

50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуг. 

дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та 

супутні послуги (заміна ламп) 

2240 -625,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

  

12. Технагляд по обслуговуванню вуличного 

освітлення 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технічний нагляд за 

проектами та документацією) 

2240 625,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

13. Косіння трави Могили Січовим Стрільцям 

Меморіал 
77310000-6 - Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 9908,0 Допорогова 

закупівля 

липень п.3.1 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

14. Косіння трави вул.Д.Галицького 
77310000-6 - Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 18410,0 Допорогова 

закупівля 

липень п.3.1 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

15. Косіння трави алеї А.Шептицького 2240 11886,0 Допорогова липень п.3.1 Положення із змінами від 



77310000-6 - Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

закупівля 25.06.19 №05/76-19  

16. Косіння трави скверу Чорновола 
77310000-6 - Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 4800,0 Допорогова 

закупівля 

липень п.3.1 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

17. Косіння трави скверу Виговського 
77310000-6 - Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 6024,0 Допорогова 

закупівля 

липень п.3.1 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

18. Косіння трави по вул.Міцкевича 
77310000-6 - Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 19986,0 Допорогова 

закупівля 

липень п.3.1 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

План природоохор заходів з місцевих фондів з 

охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській м/раді на 2019 рік  

* * * липень * 

19.Заходи з озеленення сквер Свободи 77310000-6  

Послуги з озел територій та утримання зел. насаджень      

2240 -184,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

20.Технагляд по заходах з озеленення скверу Свободи 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технічний нагляд за 

проектами та документацією) 

2240 184,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

21.Заходи з озеленення скверу Чорновола 77310000-6  

Послуги з озеленення територій та утрим зел. насадж.     

2240 -273,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

22.Технагляд по заходах з озеленення скверу 

Чорновола  71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планув. послуги (71248000-8 Технічний нагляд за 

проектами та документацією) 

2240 273,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

23. Заходи з озеленення могили С.Стрільців, Меморіал   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень     

2240 -202,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

24. Технагляд по заходах з озел могили С.Стрільців, 

Меморіал   71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планув. послуги (71248000-8 Технічний нагляд за 

проектами та документацією) 

2240 202,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

25. Аварійна заміна насосного обладнання, як такого 

що використало свої технічні можливості на КНС №3 

(станції управління та захисту насосів 2,3) 

44130000-0 Каналізаційні системи  

3132  -1043,0  Без проведення 

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

29.11.16р.  



26.Технагляд по аварійна заміна насосного обладнання, 

як такого що використало свої технічні можливості на 

КНС №3 (станція управління та захист насосів) 
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технічний нагляд за проектами та 

документацією) 

3132 1043,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

27.Розширення необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в комунальному 

господарстві: аварійна заміна конусів пісколовок, 

решіток лотків на ФОС 45340000-2 Зведення огорож, 

монтаж поручнів і захисних засобів  

2240 -221,0  Без проведення 

процедури 
березень Рішення м/ради від 22.02.19 

№02/68-19 

28.Технагляд по аварійна заміна конусів пісколовок, 

решіток лотків на ФОС 71240000-2 Архітектурні, 

інженерні та планув. послуги (71248000-8 Технічний 

нагляд за проектами та документацією) 

2240 221,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

29. Придбання установок, обладнання для збору, 

перероблення, знешкодження та складування 

побутових відходів: бензокоси, бензопили 

ДК 0212015 16310000-1 – косарки  

2210 - 13 000,0  Допорогова 

процедура  
квітень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

30.Придбання установок, обладнання для збору, 

перероблення, знешкодження та складування 

побутових відходів: бензопила 
42650000-7 Ручні інструменти пневматичні чи 

моторизовані  

3110 - 12 000,0 Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 

31. Заходи з озеленення по вул.Енергетиків 

77310000-6 Послуги з озел терит та утрим зел насадж. 

 

2240  25 000,0 Без проведення 

процедури  
липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19    

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 01.07.19р.  №65. 

  

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар    


