
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-62 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 про фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень 

2210 67692,0 Без проведення 

процедури 

серпень п.3.2 Положення із змінами 

від 25.06.19 №05/76-19  
1.Мат татамі для ЗОШ №2 

37420000-8 Гімнастичний інвентар (Гімнаст. мати) 
2210 15390,0 Без проведення 

процедури 

серпень п.3.2 Положення із змінами 

від 25.06.19 №05/76-19  

2.Придбання та встановлення дит. майданчика по 

вул.Будівельників,2а (співфінансування «Громада 

своїми руками») 
37530000-2 Вироби для парків розваг, настільних або 

кімнатних ігор  (Каруселі, гойдалки, тири та інші 

атракціони) 

2210 12341,0 Без проведення 

процедури 

серпень п.3.2 Положення із змінами 

від 25.06.19 №05/76-19  

3.Мастика бітумна (проклейка) 

44110000-4 Конструкційні матеріали (44112500-3 -

 Покрівельні матеріали) 

2210 15000,0 Без проведення 

процедури 

серпень п.3.2 Положення із змінами 

від 25.06.19 №05/76-19  

4. Монтаж зовнішнього освітлення житлових 

будинків №5,6,7,9,11 по вул.Є.Коновальця згідно 

норм ДБН А.2.2-3:2014  

50711000-2 Послуги з ремонту і техн обслуговув 

електричного устаткування будівель  

2240 24961,0 Без проведення 

процедури 

серпень п.3.2 Положення із змінами 

від 25.06.19 №05/76-19  

Програма «Молодь Бурштина» * 1900,0 Без проведення 

процедури 

серпень п.3.2 Положення із змінами 

від 25.06.19 №05/76-19  

5.Мячі футбольні 2210 1900,0 Без проведення серпень п.3.2 Положення із змінами 



37450000-7 Спортивний інвентар для полів і кортів  

(37451700-1 Футбольні м’ячі) 

процедури від 25.06.19 №05/76-19  

Програма розроблення (оновлення) 

містобудівної документації на 2018-2020 р. 

*  Допорогова 

закупівля  

серпень Рішення м/ради від  24.11.17 

№08/39-17 (дод 54) 

6. Експертиза містобудівної документації 
 71310000-4 -Консультаційні послуги у галузях 

інженерії та будівн.  (71319000-7 Експертні послуги) 

2240 -30 000,0 Допорогова 

закупівля  

серпень п.3.1 Положення від 25.06.19 

№05/76-19     

7. Розробка звіту про стратегічну екологічну 

оцінку містобудівної документації «Оновлення 

генерального  плану та плану зонування території 

(у складі генерального плану)  с.Вигівка 

71410000-5 Послуги у сфері містобудування  

2281  30 000,0 Допорогова 

закупівля  

серпень п.3.1 Положення від 25.06.19 

№05/76-19    

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 20.08.19р.  №82. 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                      Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                      М.Назар    


