
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-63 до річного плану закупівель на 2018 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

  

Код згідн 

з КЕКВ 

(для 

бюдж. 

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 про фонд міської ради на викон 

депут повнов на 2016-2020 роки  

 

* 
 

* 

Без проведення 

процедури 
грудень Рішення м/р №05/22-17 від 

27.01.2017р. 

1. Роботи по благоустрою дитячих 

майданчиків 

45442100-8 Малярні роботи  

2240 -12 200,0 Без проведення 

процедури  

грудень № 18/36-17 від 29.09.17 зміни 

до Положення 

2. Комп’ютерна техніка (системний блок) 

для сектору кадрової роботи 

30230000-0  Комп’ютерне обладнання  

3110 12 200,0 Без проведення 

процедури  

грудень  № 18/36-17 від 29.09.17 зміни 

до Положення 

3. Роботи по благоустрою дитячих 

майданчиків 

45442100-8 Малярні роботи  

2240  -51 010,77 Без проведення 

процедури  

грудень  виплата матер. допомог згідно 

розпоряджень м/голови 

(126100,0 грн.) 

4. заміна вікон, дверей та конструкцій 

висотних житлових будинків 

45420000-7 Столярні та теслярні роботи 

2240 -75 089,23 Без проведення 

процедури 

грудень виплата матер. допомог 

згідно розпоряджень 

м/голови 

Програма фінансування мобіл. заходів 

населення та заходів з територ. оборони      

0118220  * * лютий-грудень  Рішення м/р №  /44-18 від 

26.01.18  

5. Послуги по перевезенню по заходах  

60140000-1 Нерегулярні пас. перевезення  
2240 - 4 000,0 допорогова грудень Лист гол.спец. з питань діяльн. 

мобілізаційної роботи 

6. Бензин  

09130000-9 Нафта і дистиляти  

2210 4 000,0 допорогова грудень П.3.1 Положення щодо доп. 

закупівель від 29.10.16 №03/20 

Програма «Розвитку фізкультури і 

спорту на 2018-2021     

 

* 
14 000,0 Без проведення 

процедури  

грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

7. Боксерські груша, рукавиці,  

37430000-1 Інвентар для боксу (боксерські 

рукавиці, боксерська груша 

2210 1500,0 Без проведення 

процедури  

грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  



8. Термокружки 

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для 

дому та господарства і приладдя для закл. 

громадського харчування  

2210 1440,0 Без проведення 

процедури  

грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

9. Окуляри, шапочки, ласти для плавання 

37410000-5 Інвентар для спортивних 

ігор на відкритому повітрі  

2210 1870,0 Без проведення 

процедури  

грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

10. Ракетки, м’ячі  для тенісу, набір дит. 

ракеток, набір 3*1 

37460000-0 Ігри на влучність, настільні ігри 

та інвентар  

2210 3070,0 Без проведення 

процедури  

грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

11. Татамі 

37420000-8 Гімнастичний інвентар  

2210  900,0 Без проведення 

процедури  

грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

12. укавиці велосипедські 

18410000-6 Спеціальний одяг  

2210 950,0 Без проведення 

процедури  

грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

13. Диски здоровя, рукавиці воротарські, 

наколінники, щитки, м’ячі футзал, 

волейбольні, баскетбольні   37450000-7 

Спортивний інвентар для полів і кортів  

2210 3640,0 Без проведення 

процедури  

грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

14. Гантелі 

37440000-4 Інвентар для фітнесу  

2210 600,0 Без проведення 

процедури 
грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

 15. Грамоти 

18530000-3  Подарунки та нагороди  

2210 30,0 Без проведення 

процедури 
грудень  Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 21.12.18р.  №119. 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                   ________________________                                        Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                ________________________                                       М.Назар     


