
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-55 до річного плану закупівель на 2018 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі (за наявності) 

  

Код згідно 

з КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюдж. 

призн. за 

кошторисом або 

очік. вартість 

предм. закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма «Молодь Бурштина на 

2017- 2020 рр.  

0113133  4 000,0 * жовтень  

1.Карімат, підставка карімат 

39520000-3 Готові текстильні вироби  

2210 2350,0 Без проведення 

процедури 
жовтень рішення м/р від 23.02.2018  

№ 09/46-18 зміни до Полож  
2. Скакалка, обруч 

37420000-8 Гімнастичний інвентар  

2210 1050,0  Без проведення 

процедури 
жовтень рішення м/р від 23.02.2018  

№ 09/46-18 зміни до Полож 

3. Ракетка, доміно, мяч 

37460000-0 Ігри на влучність, настільні 

ігри та інвентар  

2210 600,0  Без проведення 

процедури 
жовтень рішення м/р від 23.02.2018  

№ 09/46-18 зміни до 

Положення  
Програма «Оздоровлення і відпочинку 

дітей та учн молоді  на 2018-2021»  

* * Без проведення 

процедури 

Жовтень  рішення м/р від 23.02.2018  

№ 09/46-18 зміни до Полож 

4. Організація міських відп.таборів, 

придбання необх інвентаря та темат подар 

для акт відпочинку дітей та молоді  

37416000-7 Інвентар для відпочинку та 

дозвілля  

2210 -2 000,0 Без проведення 

процедури 

 

Жовтень  рішення м/р від 23.02.2018  

№ 09/46-18 зміни до 

Положення 

5. Медаль, кубок, статуетка, медаль 

18530000-3  Подарунки та нагороди  

2210 2 000,0 Без проведення 

процедури 

 

Жовтень  рішення м/р від 23.02.2018  

№ 09/46-18 зміни до 

Положення 

Програма соціально-економічного і 

культурного розвитку на 2018 рік 

* * * Жовтень  * 

6. Влаштування пішохідної доріжки по 

вул.С.Стрільців,17  

45230000-8 Будівництво трубопр, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і зал доріг; вирівн поверхонь 

2240 - 25 000,0  Допорогова 

закупівля  

жовтень ст.3.1 Положення №03/20-16 

від 29.10.16  



(Влаштування тротуарного покриття)  

7. Співфінансування проекту конкурсу 

«Громада своїми руками»по влаштуванню 

пішохідної доріжки по вул.С.Стрільців,17  

45230000-8 Будівництво трубопр, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і зал доріг; вирівн поверхонь 

(Влаштування тротуарного покриття)  

2240 25 000,0 Без проведення 

процедури 

 

Жовтень  Витяг з протоколу зас. комісії з 

питань бюджету від 04.10.18 

№19 

План природоохор заходів з місц фондів 

з охорони навкол природного 

середовища по Бурштинській м/раді на 

2018 рік  

     

9. - заміна перехідних містків в районі 

первинних відстійників 

45220000-5 Інженерні та будівельні 

роботи  

2240 - 100 000,0 допорогова жовтень п.3.1. Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

10. - заміна перехідних містків в районі 

первинних відстійників (аварійні роботи) 

 45220000-5 Інженерні та будівельні 

роботи  

2240 100 000,0 Без проведення 

процедури 

  

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

29.11.16р.  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 10.10.18р.  №94. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                   ________________________                                        Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                ________________________                                       М.Назар     


